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Tuo tarpu šita destruktyviš- 
ka jėga daro daug žalos. O 
žadeikis ir klika pinigų turi.

vokiečių ir
8 mylios 

sovietiniai 
geležinkelį,

Chinai tebegina Kweili- 
ną nuo japonų.

riškas priekabes, primesda
mi Rooseveltui giminystę 
su komunistais, ir kitus iš- 
mislus.

reivių ir oficierių ir sudau
žė kelis tuzinus nacių tan
kų, motorinių kanuolių ir 
šarvuotų trekų.

radijas teigia, 
artilerija visu 
bombarduoja
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ofilių Matulionį, 
metais lankėsi 
(Keleivis, lapkr. 
ka, lapkr. 3 d.).

Centras sakosi tokį prane
šimą gavęs nuo “Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to” per Švediją.

Bet štai gauname Office of 
War Information leidžiamą 
“Baltic News Bulletin,” lap
kričio 2 dienos. Ten irgi sa
koma, kad pranešimas gautas 
iš minėto komiteto. Skaitykite:

Hitlerinis Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centras savo pra
nešime sako: “Bolševikai nu- 

vyskupą Te- 
kuris 1935 
Amerikoje” 

1 d., Ameri-

KRISLAI
Prakeiktas Melas.
Ar Atšauks?
Visi Žino, Kad Nieko

Neatstovauja.
Geriau Paliktų Ramybėje.
Destruktyviška Jėga.

Rašo A. BIMBA

naujausiais pabūklais.
Iki šiol tik neskaitlingi i- 

atsiranda $25,000 Amerikos talų kariuomenės junginiai 
Lietuvių Informacijų Centro kovojo prieš nacius Italijo- 
įsteigimui, iš kažin kur Ame- je. 
rikos Lietuvių Taryba žada 
gauti $52,000 savo hitlerinei 
propagandai. . .

A .. .. , . . ’ ilija tuos italus ginkluojaAmerikos lietuvių visuome-i J & j

nė jų neremia, jiems pinigų 
neduoda. Bet, ot, iš kažin kur 
atsiranda $25,000 ________
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NUMATOMA PREZ. ROOSEVELTS PERGALE RINKIMUOSE
SOVIETŲ ARTILERIJA 

GA I INGAI BOMBARDUO 
JA VENGRŲ SOSTINĘ

BANDOMIEJI BALSAVIMAI 
LEMIA, KAD ROOSEVELTAS 
LAIMĖS DIDELE DAUGUMA

ANGLAI - AMERIKIEČIAI 
NUBLOŠKĖ NACIUS AN
TRAPUS MEUSE UPĖS

London, lapkr. 6. — Va-
“The committee also quoted kai Sovietų kai iliomenė 

a reliable report that Bishop ' nutrenkė atgal įtūžusias VO- 
Matulionis was executed by kiečių ir vengrų kontr-ata- 
the Germans in Kaisedorys.

Lietuviškai: “Komitetas taip- nimosi linijas per tris my 
gi cituoja pasitikima praneši
ma, kad Kaišiadoriuose vokie- 
čiai nužudė vyskupą Matulio
nį.” ★ ★ ★

Štai ant balto juodu, štai 
įrodymas baisaus, juodašimtiš
ko melo, kuriuomi Informacijų 
Centras ir klerikalų, smetoni- 
ninkų ir socialistų spauda mai
tina savo pasekėjus.

Dabar aišku, kaip visus na
cių t teroristinius aktus prieš 
Lietuvos žmones jie bando su
versti ant bolševikų.

Kur jie mano nueiti su to
kiais juodašimtiškais melais?

lias ir užėmė Taksony mie 
stą, stovintį tik už pusket 
virtos mylios nuo Budapes 
to, Vengrijos sostamiesčio.

Vengrų
kad Sovietu 
smarkumu 
Budapeštą.

Rumunijos 
cialiai skelbė, kad Sovietų

tankai įsiveržė į Budapešto 
gatves. Panašiai sakė ir 
Budapešto radijas. Maskva 
nepatvirtina pranešimų, 
kad raudonarmiečiai pasie
kę to miesto gatves.

Sovietų kariuomenė paė
mė ir aštuonias kitas gyve
namąsias vietoves už keleto 
mylių į pietų rytus nuo Bu
dapešto.

Atimdami iš
vengrų Uelloe, 
nuo Budapešto, 
kariai perkirto
einantį iš Cegled miesto į 
Vengrijos sostinę.

ŠVEICARAI NERVINASI IR 
SAKOSI ES4 BEPUSIŠKI

Prez. Rooseveltas šaukė 50 milionų turinčių teisę Ame
rikos piliečių balsuoti prezidentiniuose rinkimuose šį ant
radienį, lapkr. 7 d.

Praeityje demokratai laimėjo rinkimus, kada piliečiai 
skaitlingai balsavo; o republikonas būdavo išrinktas pre
zidentu, kuomet didelė piliečių dalis neidavo balsuoti.

Vėl Washingtono kancelia
rijos, vėl varstymas jų durų, šį 
sykį jas varstė Povilas žadei
kis. Jis paliko raštą valstybės 
departmente, sako praneši
mas.

Niekas iš department© pa
reigūnų neprisileido. Turėjo 
pareiškimą nunešti ir palikti.

Ir kaipgi prisileis? Ką gi 
žadeikis atstovauja? Argi mū
sų vyriausybė nežino, kad šis 
ponas niekada neatstovavo ir 
neatstovauja dabar Lietuvos?

Jį buvo Smetona paskyręs 
atstovauti Smetonos režimą. 
Smetonos režimas seniai nu
verstas, pats Smetona jau se
niai po juoda velėna, nu, o ža
deikis “tebeatstovauja Lietu
vą !” partizanus dabar

Ar bereikia didesnių prajo- smogti vokiečiams ir 
vų ?

Berne, Šveic. — Šveicarų 
spauda nervingai bažijasi, 
kad Šveicarija, girdi, laikė
si bepusiškimo politikos vi
same kare tarp fašistų A- 
šies ir talkininkų.

Sovietų užsienio reikalų

Vengru Darbininkai 
Kertasi su Vokie
čiais Budapešte

London, lapkr. 6. —Lais
vųjų vengrų radijas šaukė 

tuojau 
ven

grams hitlerininkams, kuo
met Raudonoji Armija pa- 

Atrodo, labai laikas, kad'siekė rytinius sostamiesčio 
žadeikis, Budrys, šalna liau
tųsi juokinę Amerikos visuo
menę. Washingtono pareigū
nai turi akis ir mato, kad jie 
atstovauja tik savę.

Lai jie palieka Lietuvą ir jos 
žmones ramybėje. Praėjo sme- 
tonizmo naktis, nusiautė vokiš
ka pavietrė. Lietuvos žmonės 
pavargę ir apiplėšti. Jie imasi 
darbo sutvarkyti savo- reikalus 
ir pradėti gyvenimą iš naujo.

Amerikos lietuviai, veikda
mi išvien, galėtų labai daug 
pagelbėti Lietuvos žmonėms 
tose pastangose. Bet nelaimė, 
kad čia tie “atstovai” nesiliau
na smalą virę prieš Lietuvą. 
Jie nuodija atmosferą, demo
ralizuoja lietuviškąją visuome
nę. ★ ★ ★

Kaip ilgai žadeikiui ir ki
tiems Smetonos paskirtiems 
agentams bus leista “atstovau
ti Lietuvą,” sunku pasakyti. 
Galimas daiktas, kad tas klau
simas išsispręs po rinkimų. Ga
limas daiktas, kad reikės pa
laukti karo pabaigos.

Budapesto skvernus.
Fašistai per Budapešto 

radiją įsakė sumobilizuoti 
visus privačius automobi
lius sostamiesčiui ginti nuo 
Raudonosios Armijos.

United Press praneša, 
jog Budapešto darbininkai 
kovoja prieš vokiečius 
stambioje Dunojaus saloje 
Csepel, į pietus nuo Buda
pešto. Mūšiai einą dėlei di
džiosios Budapešto radijo 
stoties, esamos toje saloje.

Stotis ūmai pradėjo vo
kiečių kalba skleist žinias. 
Iš to spėjama, kad naciai ją 
užgrobė.

NAUJA ITALŲ ARMIJA EI
SIANTI PRIEŠ NACIUS

Roma. — Italijos minis- 
teris pirmininkas Ivanoe 
Bonomi viešoje kalboje pra
nešė, jog bent šešios italų 
kariuomenės divizijos ne
trukus eis frontan padėt a- 
merikiečiams ir anglams 
kovoti prieš vokiečius. 
Jungtinės Valstijos ir Ang-

komisaras Viačeslavas Mo
lotovas neseniai pareiškė, 
kad Šveicarijos vyriausybė 
turėtų atmest ligšiolinį sa
vo nusiteikimą prieš Sovie
tų Sąjungą, o pataikavimą 
naciam.

Šveicarijos laikraščiai ra
šo, jog tiesa, kad jų valdžia 
uždarė Komunistų Partiją, 
esą, “dėlei vidujinio savo 
šalies saugumo”, bet, gir
di, buvo padaryta panašūs 
žingsniai ir prieš fašistų ir 
nacių partijas Šveicarijoj.

Šveicarija 1941 m. siūlė 
Sovietam daryt prekybos 
sutartį tarp tų dviejų kraš
tų, bet Sovietų vyriausybė 
atmetė siūlymą.

(Sovietai tada nurodė, 
kad Šveicarijos fabrikai vi
sais garais dirba naciams 
ginklus ir įvairius techniki
nius instrumentus. Buvo 
suprantama, kad jeigu per 
prekybą su Sovietais Švei
carija gautų medžiagų, tai 
tos medžiagos būtų per
dirbtos į ginklus vokiečiam 
arba perleistos naciams.)

Francija, lapkr. 6. — A- 
merikos, Anglijos ir Kana
dos kariai permetė vokie
čius visu 50 mylių frontu iš 
Meusse upės pietinės pusės 
į šiaurinę, apart poros “ki
šenių”, kur naciai dar lai
kosi pietiniame tos upės šo
ne, Holandijoj.

Skaičiuojama, jog anglai, 
amerikiečiai, kanadiečiai ir 
lenkai viso užmušė, suėmė 
bei sunkiai sužeidė jau 65,- 
000 vokiečių Meuse upės 
fronte.

Pirmoji Amerikos armi
ja, komanduojama generolo

Hodges, prasiveržė dar šiek 
tiek pirmyn Hurtgen miško 
srityje, į pietų rytus nuo 
Aacheno. Nacių artilerija iš 
savo atgriebtų patogių po
zicijų Schmidt kaime ir a- 
pylinkėję pila žmogžudišką 
ugnį; stengiasi sulaikyt a- 
merikiečių ėjimą pirmyn.

Trečioji Amerikos armi
ja, gen. Pattono komando
je, užėmė Berg miestelį, į 
pietus nuo Luxembourgo.

Pietiniame F r a n cijos 
fronte amerikiečiai ir fran- 
cūzai atėmė iš vokiečių St. 
Barbe kaimą.

K4 ŽADA ROOSEVELTAS 
O KA-THOMAS DEWEY

FRANCŪZAI KVIEČIA 
ROOSEVELTĄ AT

SILANKYTI

Visi bandomieji, privačių 
įstaigų daryti balsavimai 
praeitą sekmadienį rodė, 
jog dauguma piliečių pasi
sako už Rooseveltą, nors 
Gallup ir Crossley “šiaudi
niai” balsai spėjo, kad Roo
seveltas tik per sunkias 
varžytines telaimės prieš 
Dewey. Gallup pripažįsta 
Rooseveltui 51 procentą ci
vilių balsų; Crossley — 52 
procentus, įskaitant karei
viu balsus. Fortune žurnalo 
daryti paskutiniai apklausi
nėjimai žada prezidentui 53 
procentus ir 6 dešimtada
lius civilių balsų. Daugelis 
Įžiūri, kad du trečdaliai ka-

rių balsų bus atiduota Rooseveltui.
Dauguma tėmytojų teigia, kad jeigu balsavimuose da

lyvaus iki 47,000,000 piliečių, tai Rooseveltas laimės 
svarbiausias vidurvakarines ir rytines valstijas su di
džiaisiais pramones centrais. Prezidento pergale priklau
sysianti ypač nuo skaitlingo balsavimo Illinois, Ohio, Mi
chigan, Minnesota, Pennsylvanija, New York, New Jer
sey, Massachusetts ir Connecticut valstijose.

Jeigu Rooseveltas šiose valstijose laimi, tai numatoma 
jam 422 balsai rinkikų-elektorių kolegijoje. Tuomet, gir
di, Dewey tegautų tik kokius 109 balsus rinkikų kolegi
joje, kuri galutinai sprendžia prezidento išrinkimą.

Nors visų tų skaičiavimų iš anksto negalima imti už 
gryną pinigą, tačiaus mes tikimės, kad Rooseveltas taps 
išrinktas ketvirtajam prezidento terminui.

Republikonai įvairiuose miestuose rinkimų komisijose 
daro kliūčių kliūtis nužiūrimiem demokratiniam balsuo
tojam. Jie ypač priekabiauja prieš sveturgimius pilie
čius, kurie dar pirmą kartą balsuoja. Daugelį balsų jie 
mėgins paneigti, kaipo būk neteisėtus.

Jeigu, tačiaus, 47 iki 50 milionų piliečių balsuos, vis 
tiek prez. Rooseveltas galės būti išrinktas, nepaisant jo
kių skerspainių iš Dewey’o politikierių puses.

RYTINĖJE PRŪSIJOJE RAUDONRAMIEČIAI 
VĖL SUMUŠĖ ĮNIRTUSIAS NACIU ATAKAS

Washington. — Laikino
ji Francijos valdžia pakvie
tė atsilankyti prez. Roose
veltą ir Amerikos valstybės I 
sekretorių Cordell Hullą. 
Francūzai nori juos pa
gerbti už didžius nuopelnus 
dėlei Francijos atvadavimo.

Spėjama, kad prez. Roo
seveltas priimsiąs pakvieti
mą. Esą, gal jis panaudo
siąs tą progą ir sueiti į pa
sitarimą su Anglijos prem-į 
jeru Churchillu ir maršalu 
Stalinu. \

Maskva. — Rytinėje Prū
sijoje skaitlingi nacių tan
kai ir pėstininkai padarė 
daugiau kaip 10 atakų per 
dieną prieš Soviet, pozicijas 
ties Goldapu. Raudonoji Ar
mija atmušė priešus atgal 
į senąsias jų pozicijas.

Į pietus nuo Goldapo bu
vo didelių, įveržtų mūšių, 
per kuriuos Sovietai page
rino savo pozicijas. Kauty
nės tankiai buvo iš arti ve
damos durtuvais. Sovietų 
kariai per dvi dienas sunai
kino apie 2,000 vokiečių ka-

Balsuodami už Roosevel- 
tą į prezidentus ir sen. H. 
S. Trumaną į vice-preziden- 
tus, jūs šiandien balsuosite:

Už greitesnį ir pasekmin- 
gesnį pergalės laimėjimą 
prieš fašistinę Ašį;

Už pastovios taikos įkū
rimą ir palaikymą pasau
lyje po šio karo;

Už gražesnį ir šviesesnį 
mūsų krašto ir visos žmo
nijos rytojų. 

*9

O kas balsuos už repub- 
likonų Thomas EL Dewey, 
tai balsuos už nedarbą ir 
už naują pasaulinį karą, — 
sako Brooklyno Lietuvių 
Piliečių Komitetas:

Mes atsimename, kas bu
vo Hooveriui ir jo republi- 
konam bevaldant šalį: atsi
menam alkanų bedarbių 
maršavimus į Washingtoną, 
karo veteranų šaudymus 
Washingtone; atsimename 
obuolių pardavinėtojus gat
vėse, skurdą ir nelaimes, at
neštas republikonų šeimi
ninkavimo.

Šiandien eikite kaip ga
lint anksčiau balsuot už sa
vo kandidatus: Rooseveltą į 
prezidentus, H. S. Trumaną 
į vice-prezidentus ir už de
mokratinius kandidatus į 
kongresą!

Galingi Talkininkų 
Oro Žygiai Prieš 

Vokietiją

Izviestija Neabejoja, 
Kas Bus Išrinktas

SMŪGIAI JAPONAMS 
BURMOJ, SINGAPORE

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai ilgai ir įkandžiai 
pleškino japonų naudoja
mus uostus ir kitus įrengi
mus Rangoone, Burmoj ir 
Singapore.

Maskva, lapkr. 6. — So
vietų vyriausybės laikraštis 
Izviestija rašo, kad Roose
veltas bus išrinktas be jo
kios abejonės. Izviestija 
primena, jog pro-fašistiniai 
politikieriai, kaip Hamilton 
Fish, Gerald K. Smith ir 
Hearsto, McCormicko ir pa
našūs laikraščiai, remdami 
Dewey, naudojo provokato-

London, lapkr. 6. — Vo
kiečiai skelbė, kad jie at
griebę Goldap miestą, gele
žinkelių centrą Rytinėje 
Prūsijoje, už 20 mylių nuo 
Lietuvos rubežiaus. O Mas
kvos radijo pranešimas sa
kė, jog tapo atmuštos visos 
nacių atakos linkui Golda- 
po.

IRANO DEMONSTRAN
TAI REIKALAUJA PA

KEIST VALDŽIA

London. — Bent 2,500 
Amerikos ir Anglijos bom- 
banešių triuškino didžiuo
sius nacių fabrikinius cent
rus ir geležinkelių mazgus 
pietinėje ir vakarinėje Vo
kietijoje ir Vienos srityje, 
Austrijoje. Per dieną jie 
numetė daugiau kaip 4.000 
tonų bombų į karinius tai
kinius priešų žemėje.

Per penkias pirmąsias 
lapkričio mėnesio dienas 
talkininkai kasdien paleido 
daugiau kaip po, 4,000 to
nų bombų į karinius punk
tus Vokietijoje.

Paskutiniu atveju tik 
silpnai tesipriešino naciai 
ore, naudodami rakietinius 
savo lėktuvus.

Jankiai Leyte Sparčiai 
Veja Japonus Atgal
Filipinai. —Amerikos ka

riai Leyte saloje per die
ną nušlavė japonus 14 my
lių atgal ir užėmė pozicijas 
vakariniame pajūryje tik 
už 12 mylių nuo Ormoco 
uosto.

Maskva. — Irano-Persi- 
jos mieste Meshed-i-Sar 30,- 
000 žmonių demonstravo, 
šaukdami pakeist ministe- 
rio pirmininko Mohamme- 
do Saedo valdžią, kurios 
politika yra nedraugiška 
Sovietams. Saedo kariuo
menė šaudė į demonstran
tus Tabrizo mieste 1 asmenį 
nušovė, kitą sužeidė. Eina 
demonstracijos ir kituose 
Irano miestuose, kaip pra
neša Tass, oficialė Sovietų 
žinių agentūra.

Per savo eigas miestų ga
tvėse žmonės reikalauja 
priimt Sovietų Sąjungos 
siūlymą — duot Sovietams 
koncesiją - teisę už tinkamą 
atlyginimą naudot žibalo 
(aliejaus) versmes šiauri
nėje Irano dalyje. Daugelis 
Irano laikraščių taip pat ra-

NEGRAI PUOLA HITLERI
NINKUS ITALIJOJE

Roma. — Penktosios ar
mijos negrai amerikiečiai 
atakavo nacius viename 
kalne į pietus nuo Italijos 
didmiesčio Bolognos. Ki
tuose Italijos frontuose tik 
žvalgai šiuo tarpu teveikė 
iš talkininkų ir vokiečių 
pusių.

Lietūs ir ūkanos per dau
gelį dienų trukdė anglų- 
amerikiečių lėktuvus nuo 
žygių prieš nacius. Bet da
bar oras jau prasiblaivė 
talkininkų lakūnams veikti 
prieš vokiečius.

gina Irano valdžią draugiš
kai nusiteikt linkui Sovietų 
ir duot jiem tą teisę.
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Didžioji 21 Metų Sukaktis

turingi;jų pasaulyje, knygų kiekis, į me
tus išleistų, viršija Amerikos, Anglijos 
ir Franci jos visas knygas į daiktą sudė
jus. Universitetai, aukštos mokyklos pa
dengė tirštu tinklu šalį.

♦ Žmonėms pasidarė geriau, smagiau ir 
turtingiau gyventi. Ir tai buvo atsiekta 
po baisaus Pirmo Pasauk Karo sunaikini
mo, po veik keturių metų Piliečių Karo 
ir intervencijos, tai yra, kada senoji Ru
sija — ponai, kapitalistai, caristai išvien 
su užsienio kapitalistais vedė karą prieš 
Sovietų Sąjungą, nenorėdami leisti žmo
nėms gyventi nauju ir laisvu gyvenimu.

Po ilgo intervencijos karo, po baisaus 
šalies sunaikinimo, po bado blokados, po 
politinio ignoravimo (nepripažinimo), 
po daugelio provokacijų ir užpuolimų, 
Sovietų Sąjungos liaudis įžengė į naują 
laimingą ir turtingą gyvenimą.

Melų ir pletkų kampanija neatsiekė 
savo. Pasaulyj darbo žmonės ir teisin-

Tffi jx**^ j!^*-

Antradienis, Lapkričio 7, 1944

Lapkričio 7 dieną sukanka dvidešimt 
septyni Sovietų Sąjungos gyvavimo me
tai. Tai garbingas 27 metų kelias So
vietų Sąjungos žmonių, gyventojų, ku
riuos sudaro veik 200 skirtingų tautų 
ir tautelių, jų tarpe ir lietuvių tautos.

LENINAS
Lapkričio 7 dieną Rusijos liaudis už-

gi, sąžiniški inteligentai ir politikai pa
žino naują tvarką, kuri siūlo gyvenimą 
be išnaudojimo žmogaus žmogumi.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės, 
nusikratę fašistinį jungą, irgi įvedė ta
rybinę tvarką ir susijungė su kitomis 
Sovietų Sąjungos tautomis į vieną ben
drą laisvų tautų ir piliečių šeimą.

Lietuva, 1940 metais tapus tarybinė, į 
mažiau kaip metus laiko buvo atsiekus 
labai daug. Buvo pravesta eilė naujų 
kelių, pastatyta naujų fabrikų, išnaikin
tas nedarbas, pagerėjo valstiečio ir dar
bininko gyvenimas, nes visi šalies turtai 
pavirto liaudies turtais, o ne atskirų po
nų.

Visi Karo Pergalei
Bet Lietuvos liaudies ir kitų Sovietų 

Sąjungos žmonių ramus ir taikus gyve
nimas buvo nutrauktas barbariško Hit
lerio ir jo talkininkų užpuolimo birželio 
22 d., 1|941 metais.

Prasidėjo baisusis naikinimo karas. 
Hitlerio ir jo talkininkų gaujos nusiau
bė Lietuvą ir milžiniškus Sovietų Sąjun
gos plotus, kurie yra bent 25 kartus di
desni už visą Lietuvą.

Tūkstančiais degė miestai, sodžiai,
fabrikai ir dirbtuvės, kurie su tiek ener-

baigė kovą už pasiliuosavimą iš po ca
rizmo, ponijos ir išnaudojimo, kuri buvo 
vedama per daugelį metų. Lapkričio 7 
d., 1917 metais padarytas galas ne vien 
išnaudojimui žmogaus per žmogų, bet ir

gijos ir triūso buvo pastatyti. Kiti tūk
stančiai fabrikų buvo išvežta toli į ry
tus, į Uralu Kalnus ir pastatyti dirbti 
karo pergalei.v Virš 40 milionų žmonių 
pasitraukė į rytus iš Hitlerio pavergtų
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STALINAS
zanai, daugiau nebepavojingas Ameri
kos kariams ir laisvei.

Iš Amerikos ir Anglijos buvo suteikta 
pagalba Sovietų Sąjungai ginklais, bet 
toji pagalba sudarė tik mažą dalį tų 
ginklų, kiek jų reikėjo Sovietų Sąjungai. 
Į tris metus Anglija ir Amerika sutei-
kė Sovietams 8,000 tankų, gi per tą laiką 
Sovietų Sąjunga neteko 49,000 tankų. 
Reiškia, šešis kartus daugiau. Per tą 
laiką mes suteikėme Sovietams 4,300 ka
nuolių, o jie neteko 48,000, reiškia, 12 
kartų daugiau. Todėl, kad Raudonoji 
Armija būtų apginkluota, tai pati So
vietų Sąjunga turėjo pasigaminti ir pa
sigamino. Šiandien Raudonoji Armija ir 
Raud. Orlaivynas yra daug galingesniu 
kaip buvo karo pradžioj ir tas užtikri
na Sovietų Sąjungos, Amerikos ir Ang
lijos pergalę kare.

Be Vienybės Negali Būti Pergales 
ir Taikos

Per visą laiką Sovietų Sąjungos už
sienio politika buvo taikos palaikymo

politika. Ji dėjo pastangų, kad neprileis
ti prie Antro Pasaulinio Karo. Ji kvietė 
kapitalistines valstybes nusiginkluoti. Ji 
užstojo silpnesnes šalis, kada jas puolė 
Italija, Vokietija ir Japonija. Ji šaukė
si j Ameriką, Angliją ir' Franciją ginti 
Čechosįovakiją ir jungtis išlaikymui tai
kos.

Ji pralaimėjo ir pasaulis pralaimėjo 
taiką, nes kapitalistinio pasaulio net de
mokratiniai vadai nusisuko nuo Sovietų
Sąjungos pasiūlymų. Savo laiku M. Lit
vinovas pasakė: “Pralaimėjome taiką, 
tai nors vieningai įšlaimėkime karą.”

Dabar Hitleris neturi vilties ginklų pa
galba laimėti. Vienintelė jo viltis, tai su
skaldyti Jungtinių Tautų vienybę, nu
statyti Angliją ir Ameriką prieš Sovietų 
Sąjungą. Ir jeigu jam'tas pavyktų, tai 
ne vien šį karą mes pralaimėtume, bet 
ir nacių jungo greitai susilauktume.

Darbo žmonių Sovietų Sąjunga ir de
mokratinės šalys ■— Amerika ir Angli
ja — yra skirtingi pasauliai, su skirtin
gomis valstybinėmis formomis, su skir
tinga žmonių padėčia.

Bet maršalas Stalinas, prezidentas 
Rooseveltas ir Anglijos premjeras Chur- 
chillas bei šių valstybių atstovai, jau
daug painių klausimų sprendė, ko pasek
mėje mes priartėjome prie karo perga
lės. Mes turime viltį, kad Hitleriui ir jo 
agentams nepavyks! suskaldyti Jungti
nes Tautas, kad vieningumas Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų Sąjungos atves prie 
galutino laimėjimo ant hitlerizmo ir į- 
steigimo tvirtos ir pastovios taikos.

Nuoširdus bendradarbiavimas Ameri
kos su Sovietų Sąjunga yra naudingas 
šio karo išlaimėjimui ir būtų naudingas 
taikos išlaikymui abiejoms šalims. Todėl 
pasitikime, kad. reakcinis elementas ne
laimės po goebbeliška, anti-sovietine vė
liava ir negalės pakenkti Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos liaudžių bendradarbia
vimui.

Si KAS k \ RAŠO IR SAKO

Naminis Frontas
Raginama Nedeginti Per Daug 

Elektros Kalėdų Metu 
WASHINGTONAS. — Ka

ro Gamybos Vadybos Karo 
Viešųjų Vertybių Įstaiga pra
šo miestų vadovybę, piliečių 
kliubus, vaizbučius, prekybi
ninkus- ir bendrai piliečius ir 
per šias Kalėdas vengti lauko 
dekoratyvinio apšvietimo, kaip 
tai buvo daroma 1943 ir 1942 
metais, Šri žygio imtasi, pa
prašius Karo Meto Kietojo 
Kuro Administracijai, kadan
gi gaminant elektrų, kalėdi
niam apšvietimui, sunaudoja
ma labai didelis kiekis kuro. 
Įstaiga pabrėžė, kad šiais lai
kais, kai kuro klausimas kai 
kuriose vietose yra toks kri- 
tingas, yra gyvybinis reikalas 
jį taupyti.

Pranašaujama, kad 1944 Me
tais Bus Daugiau Siunčiama 

Dovanų už 1943 
WASHINGTONAS. — Paš

to ir Transportacijos vadovy
bė pranašauja, kad 1944 me-
tų Kalėdų dovanų siuntinių 
kiekis Jungtinėse Valstybėse 
bus didesnis 25 nuošimčiais už 
1943 metu kieki. c *-

Karo Laimėjimas Pirmoje 
Vietoje, Sako KGV 

WASHINGTONAS. — “Nie
kam nėra žinoma, kada šis 
karas baigsis,” pasakė J. A. 
Krug, Karo Gamybos Vady
bos pirmininkas, Herald Tri
bune Forume. “Vokiečiai te- 
bekariauja aršiai ir despera
tiškai. Japonus tebemedžioja- 
me po platųjį Pacifiką. . . To
dėl vis dar tebeprivalome sta
tyti pirmoje vietoje karo lai
mėjimą, ir todėl visa pramonės 
darbo jėga pašvenčiama tam 
tikslui, iki pergalė bus laimė
ta,” pabaigė J. A. Krug.

tautos per tautą.

Milžiniški Atsiekimai
Caristinė Rusija buvo tautų kalėji

mas, kur buvo kurstoma tauta prieš tau
tą. Proletarinė (Lapkričio) revoliucija 
padarė tam galą. Dabar, Aukščiausiame 
Tautų Soviete visos šešiolika sąjunginių 
respublikų turi po lygią atstovybę, — 
kaip 100 milionų rusų tautą, taip ir 3-jų 
milionų lietuvių tauta.

Caristinė Rusija buvo, kaip vienas po
etas sakė: “Tu ir galinga, tu ir silpna, 
tu ir turtinga, tu ir biedna.” Ji 
buvo turtinga, nes jos žemėj, laukuose, 
miškuose ir jūrose glūdėjo milžiniški 
pasauliniai turtai, bet jie nebuvo naudo
jami žmogaus gyvenimo pagerinimui. Ji 
buvo galinga, kaipo valstybė, bet jos 
liaudis buvo beteisė.

Lapkričio revoliucija padarė tam ga
lą. Liaudis atsistojo prie savo šalies rei
kalų tvarkymo. Leninas ir Stalinas mo
kino, kad geriausiai bus šalis tvarkoma 
žmonių naudai tik tada, kada kiekvie
na namų gaspadinė turės lygias teises ir 
rūpinsis valstybės reikalais.

plotų.
Tarybinė vyriausybė davė įsakymą vi

siems dirbti karo pergalei. Fabrikai ir 
dirbtuvės, kurie pirmiau gamino kasdie
niu. žmonių gyvenimui reikmenis, pra
dėjo gaminti ginklus ir amuniciją. Fab
rikai ir dirbtuvės, perkraustyti iš Hit
lerio pavergtų plotų, į trumpą laiką at
statyti ir vėl gamino tankus ir lėktuvus, 
kanuoles ir amuniciją. Milionai darbi
ninkų ir valstiečių, Hitlerio pavergtuo
se plotuose, prisiekė kariaut iki pergalės 
ir virto partizanais. Vyrai ir moterys, 
jauni ir seni geriau pasirinko mirti, ne
gu būti fašizmo ir hitlerizmo vergais.

Daugelis demokratiniam kapitalisti
niam pasaulyj, kurie pro melų ir pletkų 
kampaniją dar neįmatė Sovietų Sąjun
gos galybės, dar neįvertino, ką gali at
likti laisvas darbo žmogus — darbinin
kas, valstietis ir inteligentas, laukė Hit
lerio pergalės. Pranašavo, kad už kelių 
savaičių, už kelių mėnesių Hitleris bus 
Maskvoj, Sovietų Sąjunga bus sumušta. 
Prie šio choro prisidėjo nacių propagan
dai1 ir lietuviškieji darbo žmonijos prie
šai, kaip Keleivis, Naujienos, Draugas.

Bet vietoj Hitlerio pergalių, jie susi-

I Lapkričio revoliucija išlaisvino žmo
nes ne vien politiniai ir ekonominiai, bet 
iššaukė milžinišką liaudies pasišventimą, 

! sumanumą, sugabumą visose mokslo, 
kultūros, technikos ir bendrai gyvenimo 
šakose.

Iš atsilikusios industriniai Rusijos gi
mė Sovietų Sąjunga su milžiniška indu
strija, šimtais tūkstančių galingų fabri
kų ir dirbtuvių, su dešimtimis milionų 
išlavintų technikų, darbininkų ir inži
nierių.

Kur pirmiau valstietis vargo ant mažo 
žemės s šmotelio, ten atsirado šimtai 
tūkstančių sovietinių ir kolektyvių že
mės ūkių su milžiniškais kiekiais trak
torių, kombainų ir kitų žemės ūkio maši
nų, su milionais specialistų ir patyrusių 
darbininkų.

Vaisiai, kurie pirmiau augo tik pietų 
plotuose,- persikėlė šimtus mylių ir į 
šiaurės. Dykumos, kur pirmiau sukosi 
debesiai dulkių, pavirto į milžiniškus 
laukus auginimui medvilnės ir arbatos 
bei gumos.

Iš beraštiškos, šalis virto viena iš kul-

t U- ,

laukė gigantiško nacių armijų pralai
mėjimo prie Maskvos, Leningrado, Sta
lingrado ir šimtų apsupimų, kur Raudo
noji Armija milionais išnaikino Hitlerio 
ir jo pakalikų jėgas.

Šiandien Hitlerio gaujos išgrūstos iš 
Sovietų Sąjungos, išskiriant tik mažą 
kampelį Latvijos. Šiandien Raudonoji 
Armija laisvina Jugoslaviją, muša 
priešą Vengrijoj ir Rytų Prūsijoj. Bu
vusios Hitlerio talkininkės — Suomija, 
Rumunija ir Bulgarija išplėštos iš jo na
gų ir priverstos kariauti prieš Vokieti
jos hitlerininkus, Vakar buvusius jų tal
kininkus.

Raudonoji Armija, Raudonasis Orlai- 
vynas, Raudonasis Laivynas ir visa So
vietų Sąjunga brangiai užmokėjo už sa
vo ir viso pasaulio laisvę. Milionai jau
nų vyrų ir merginų atidavė gyvastį už 
žmonijos laisvę. Milionai partizanų mi
rė, kad mes būtume laisvi! Bet jie sunai
kino milžiniškus kalnus priešo lėktuvų, 
tankų, kanuolių, kitų ginklų ir milionus 
hitlerininkų! Kiekvienas hitlerininkas, 
kurį nudėjo Raudonoji Armija ar parti-

SUOMIJOS ŽMONES 
ATBUNDA

Mūsų vyriausyb. Office of 
War Information duoda la
bai įdomių davinių apie 
šiandieninę padėtį Suomi
joje. Ten dalykai griežtai 
pasikeitę. Suomijos žmonės 
jaučiasi atbudę iš baisaus 
sapno.

Pranešimas sako, kad 
Suomijos sostinėje Helsin- 
ke įvyko masinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo net 
6,000 žmonių. Susirinkime 
buvo paskelbta suorganiza
vimas Suomių - Sovietų 
Draugijos. Kaip žinoma, 
panaši draugija buvo susi
organizavus ir plačiai vei
kė prieš šį karą. Bet kai 
Suomijos fašistinė valdžia 
pradėjo karą prieš Tarybų 
Sąjungą, draugija buvo už
daryta, o jos vadai sugrusti 
į kalėjimus.

Naujosios draugijos sek
retorium yra Ainio Rikka, 
paleistas iš kalėjimo politi
nis kalinys. Vyriausiu kal- 
bėtojum, sako OWI, susi
rinkime buvo Dr. Johan He- 
lo, naujosios draugijos pir
mininkas. Jis pasakė:

“Per eilę metų tarpe Suo
mijos ir Tarybų Unijos sto
vėjo chiniška nežinojimo 
siena. Toliau palaikyti tą 
sieną būtų Suomijai saužu- 
dyste. Pirmiau kiekviena 
teisinga informacija apie 
Tarybų Sąjungą buvo skai
toma išdavyste,

“Mums reikėjo dviejų ka
rų, kad atidarytų mūsų a- 
kis, kas iš tikrųjų Tarybų 
Sąjunga yra ir ką ji gina. 
Po antrojo karo mes paga
liau pamatėme, kad mūsų 
kaimynas nėra banditų ša
lis, bet kraštas, su kuriuo- 
m i mes turime palaikyti ge
rus kaimyniškus santy
kius.”

Dr. Helo, pasak OWI, 
smarkiai kritikavo Ryti, 
Rangell ir 'kitus valdžios 
lyderius. Tą kritiką minia 
nuoširdžiai sveikino.

KENKIA LIETUVAI, ŽE
MINA LIETUVIŲ VARDĄ 

Kanados Liaudies Balsas 
mano, kad klerikalų, tauti
ninkų ir menševikų rezoliu
cijos Washingtonan tik blo
go ir žalos gali padaryti. 
Bet, žinoma, jie juk ir nori 
tik žalos padaryti išlaisvin
tai Lietuvai ir Amerikos 
lietuviams. Jeigu jie gero 
linkėtų, tai padėtų dabar 
jos žmones šelpti ir liautųsi 
prieš ją varę hitlerinę pro
pagandą.

Liaudies Balsas sako:
Tokios telegramos yra nie

kas kitas, kaip žeminimas 
Amerikos lietuvių vardo. Pre
zidentas Ruzveltas geriau ži
no, ką Raudonoji Armija da
ro ir ko nedaro. Jam nereikia 
tokių informacijų, kokias 
duoda Grigaičiai, šimučiai ir 
Gabaliauskai. Ką prezidentas 
Ruzveltas žino apie šį karą, 
apie jo eigą, niekas tiek neži
no, o ypač Grigaitis ar šimu
tis.

Kuomet Grigaičiai, šimu
čiai ir Gabaliauskai šaukia 
apie Lietuvos žmonių žudy
mą, deportavimą ir kitus ga
lus, jie tiktai išniekina Ame
rikos lietuvius, porstadydami 
juos visai nieko - neišmanan
čiai, nežinančiais.

Šūkauti apie Sovietų “te
rorą” Lietuvoje, ypač prezi
dentui Ruzveltui, gali tiktai 
labai savęs ir prezidento 
Ruzvelto negerbia žmonės. Iš 
vienos pusės, tai apgaudinė
jimas savęs. Iš kitos, bandy
mas perstatyti Ruzveltą ko
kiu neišmanėliu, nieko neži
nančiu.

Daug mažiau žalos būtų 
visiems Amerikos lietuviams, 
jeigu tie žmonės kalbėtų at
virai. Jeigu jie sakytų, kad 
jie nori prezidento Ruzvelto 
pagalbos atsteigimui Lietuvo
je smetoniško ar panašaus 
režimo, tai būtų daug pana
šiau. Jie turi pilną teisę rei
kalauti. Bet kuomet jie nori 
to atsiekti žmones ir prezi
dentą Ruzveltą mulkindami, 
tai jie sėja grūdus ant nuogo 
akmens.

Būtų laikas Amerikos lie
tuvių inteligentijai pakelti 
balsą prieš tuos apuokus, nes 
jų darbai žemina visų lietu
vių vardą.

Sovietai Sulaužė Buda
pešto Gynimo Liniją
London, lapkr. 5. — Rau

donoji Armija visiškai su
triuškino svarbiausią vo
kiečių ir vengrų gynimosi 
liniją į rytus nuo Budapeš
to, Vengrijos sostamiesčio 
ir pradėjo apsupimo veiks
mus prieš tą didmiestį.

Sovietų kariai, tarp kit
ko, užėmė Felsoepakony, 6 
mylios nuo Budapešto; įsi
veržė į jo priemiestį Sorok- 
sarą, ir atėmė iš hitlerinin
kų Cegled ir Szolnok mies
tus su geležinkelių maz
gais.

Bus Pagerinta Žaislų Rūšis
WASHINGTONAS. — Ka

ro Gamybos Vadybos pareiški
mu, šių metų kalėdinėje rin
koje žaislai bus žymiai geres
nės rūšies, nei pereitais metais. 
Be to, bus didesnis žaislų pa
sirinkimas, nes sumažinus kai 
kurių karo reikmenų gamybą, 
žaislų gamintojai gavo gali
mybę sugrįžti į senąsias parei
gas. Tik reikia neužmiršti, kad 
tebeveikia įstatymas, drau- 
džiąs naudoti žaislams kritin- 
gas medžiagas, todėl bus ma
žiau gaminama žaislų iš kar
tono, bet padidės medinių žais
lų gamyba. Bus šiek tiek ga
minama ir metalu aptaisytų 
žaislų (15 • nuošimčių prieška
rinės gamybos).

OWI.

Krieniškos Pastabos
“Europos tvirtuma” ne

buvo tokia baisi, kaip Hit
leris ją maliavojo.

Mūšiai Lenkijos Fronte
Lenkijos fronte į pietus 

nuo Pultusko miesto du ba
talionai vokiečių darė ke
turias atakas vieną po ki
tos. Liko nukauta 340 hitle
rininkų, o kiti atmesti at-

Už balsą, Rooseveltui 
duotą, Hitleris nersis iš 

i proto.

Kas Mussoliniui šiandien, 
tas Hitleriui bus ryt.

Nesusivienijus Chinija — 
japonam piknikas.

Prof. Krienas

Nešdamiesi savo belikusį turtą, lenkai išvaromi j kon
centracijos stovykla po to, kai naciai sutriuškino Var- 
šavos sukilimą. Šunelis taipgi nesiliko pas nacius, išėjo 
paskui savo šeimininką. (Federated Pictures).
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TALKON LIETUVAI

Braziskis ir Šimkus peržiūrinėja amerikiečiu atsiųstas do
vanas lietuviams Tarybų Sąjungoje.

◄ r ►

Padėka ir Prašymas 
Amerikiečiams

Trečias puslapis

Amerikiečių dovanos, siųstos lietuviams Tarybų Sąjungos gilumoje ir aplaikytos. Tai
su Trečiuoju Siuntiniu pasiųsti individuališki pundeliai.

GENEROLO PLECHAVIČIAUS AUKOS

Antradienis, Lapkričio 7, 1944

Lietuvos rašytojas ir veikėjas Šarmaitis skaito su dova
nomis gautą amerikiečių laišką. O kairėje pusėje i dova
nas žiūri rašytojas Jonas Šimkus.

Šiame puslapyje rasite nemažai gražių paveikslų. Jie 
visi parodo, kaip Amerikos lietuvių Trečias Dovanų 
Siuntinys buvo gautas Tarybų Sąjungoje, ten peržiūrė
tas ir išdalintas lietuviams. Tai dar vienas argumentas 
prieš tuos, kurie ir šiandien tebeveda piktą propagandą 
prieš Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetą, kad būk jojo 
pasiųstos dovanos nepasiekiančios lietuvių.

Mūsų dovanos pasiekia mūsų brolius ir seseris anoje 
pusėj e vandenyno. Pirmiau siųsdavom lietuviams Tary
bų Sąjungos gilumoje, o dabar siunčiame tiesiai i Tary
binės Lietuvos sostinę Vilnių!

Už tas mūsų dovanas Lietuvos žmones labai dėkingi. 
Tai parodo laiškai, gauti nuo jų. Tie laiškai kvėpuoja 
šiltos meilės jausmais ir nuoširdžiu dėkingumu.

Bet neužtenka tai, ką jau esam surinkę ir pasiuntę. Tai 
yra tik menkutė dalelė to, ko reikia ir kiek mes ameri
kiečiai turėtumėme surinkti ir pasiųsti. Nė vienam ne
bereikia aiškint, ką Lietuvos žmonėms paliko vokiškieji 
plėšikai: paliko vien tik alkį, vargą ir skurdą. Paliko nu- 
teriotus ir sugriautus miestus ir kaimus.

Todėl Lietuvos žmonės prašo mus, amerikiečius, gali
mai didžiausios paramos jiems iš naujo atsistoti ant ko
jų, iš naujo pradėti gyvenimą. Ypatingai jiems reikia 
drapanų ir čeverykų.

Dabar eina specialė rinkliava dovanų Lietuvos žmo
nėms. Ji greitai eina prie pabaigos. Aišku, jog šiai rink
liavai pasibaigus, nepasibaigs mūsų pareigos linkui Lie
tuvos žmonių, nepasibaigs rinkimas ir siuntimas drapa
nų ir čeverykų. Tačiau, kurie norite, kad jūsų dovanos iš
eitų su Septintuoju Siuntiniu, kad jos pasiektų Lietuvą 
dar prieš didžiuosius šalčius, pasiskubinkite aukoti ir 
atsiųsti.

Visus daiktus siųskit Brooklynan į centrą.
LIETUVAI PAGALBOS TEIKIMO KOMITETAS.

417 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Amerikiečių, lietuvių dovanos, atsiustos lietuviškoms mo
kykloms Tarybų Sąjungos gilumoje.

Veikėjas Kundrotas sudėstinėja gautas iš amerikiečių 
dovanas persiuntimui lietuviams j Gorkio rajoną.

So. Boston, Mass.
Amerikiečių Dovanų Išdalinimo Komisijos pirmininkas 

Braziskis peržiūrinėja dovanas, gautas su Trečiuoju Siun
tiniu.

Jaunuolė Povilavičiute priima amerikiečių dovanas, pa
siųstas lietuviams vaikučiams Tarybų Sąjungoje. Tos dova
nos pasiųstos su Trečiuoju Siuntiniu.

◄ Ofc

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas pateikė raportą 
konferencijai, kuri atsibuvo 
spalių 15 d., 367 W. Broad
way, So. Bostone. Per keturis 
ir pusę mėnesius, nuo birže
lio 2 d. iki spalių 14 d., šio 
komiteto vadovybėj buvo su
rinktą ir pasiųsta j Brooklyną, 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto centrą, apie 3,000 sva
rų drabužių.

Labai nuoširdžiai darbavosi 
sena komisija pagalbai Lietu
vos žmonių. Komisijoj buvo A. 
Dambrauskas, M. Dambraus
kienė, J. Žekonis ir A. Sima- 
navičienė. Vėliau į komisiją 
buvo darinkti J. Mitckevičius, 
J. šūkis ir dr. Boris. *

Viso 47 ypatos aukavo dra
bužių pagalbai Lietuvos žmo
nių. Per tą pat laiką dirbo 36 
ypatos prie drabužių taisymo 
ir pnrengimo jų išsiuntimui.

Čia paminėsime daugiausiai 

darbo įdėjusius. A. Dambraus
kas išdirbo 381 valandą, įskai
tant ir krautuvės taisymą, ir 
aukavo drabužių; M. Dam
brauskienė — 270 valandų; 
J. Žekonis—275; P. Pakalnis 
—215; A. Simanavičienė— 
126; J. Sinkevičius—72; Be- 
likevičienė—65; J. Rainardie- 
nė—60; Sabulienė ir Ruplenie- 
nė po 50; J. Mickevičius 48; 
Mickevičienė 45 ir Krasauskie
nė 40 valandų. Kiti po mažiau.

Labai daug drabužių surin
ko M. Dambrauskienė, Be- 
likevičienė, K r a s a u s k ienė, 
Kvietkauskienė ir Fremantienė.

Komisija.

Red. Prierašas. Dėl stokos 
laikraštyje vietos mes pralei
dome draugų ir draugių var
dus, kurie po mažiau valan
dų išdirbo.

Kitas dalykas, praleidome 
.apkainavimą dėvėtų drabužių 
pinigais, nes ir laikraštyje vie-

3. Plechavičius šaudo 
kareivius.

1919 metų pabaigoje Lie
tuvos kariuomenėje buvo 
labai pablogėjęs maistas. 
Kareiviams po penkius, še- 
šius mėnesius nebuvo išmo
kama ir ta skurdi alga. 
Nuolatinis kareiviu mankš- 
tinimas, sargybos taip buvo 
nuvarginę kareivius, kad 
kai kurie vos kojas bepa
vilko. O ypač buvo žiaurios 
kareivių sąlygos Plechavi
čiaus batalione. Ir kartą, 
kai visa kuopa vėlyvą nak
tį buvo aliarme prikelta ir 
išrikiuota, kaž kokiai bau
džiamajai ekspedicijai, ka
reiviai pareiškė savo nepa
sitenkinimą. Vienas puska
rininkis, išėjęs į priekį, 
kuopos vado pavaduotojui 
leitenantui Šeštakauskui 
atvirai pasakė:

— Pone leitenante, mes 
ne. žandarmerija ir žmonių 
šaudyti neisime.

— Nė valgyti duodate, 
nei poilsio, — ėmė kalbėti 
kareiviai. — Kojos tinsta.

Šeštakauskas apie tai 
raportavo Plechavičiui.

Netrukus pamatėme Ple
chavičių atjojantį. Jo kar
das, jo akiniai blykčiojo ry
to prieblandoje, arklys nešė 
kiek įgali.

— “Dabar tai visus iška
pos” — pagalvojau.

Plechavičius nušoko nuo 
arklio ir be žodžių ilgai 
žiūrėjo į išrikiuotą kuopą. 
Ir kai jo ordinarcas prijo
jo, jis paliko savo arklį ir 
priėjęs dar arčiau rėžian
čiu balsu suriko:

— Sveiki vyrai!
— Sveiks tamsta! — at

sakė vos keli kareiviai.
— Buntą, rupūžės, ke

liat! Bolševikai!
Aplamai visi žino, kad 

Plechavičiui bolševikas bu
vo kiekvienas, kurs vargin- 
giau gyveno arba nepuolė 
jam po kojų.

— Kuris čia buntovšči- 
kas?

Kareiviai tylėjo.
— Jei neišduosit, visus 

iššaudysiu. Ras-tre-lia-ju 
kak sobak! Duodu dešimt 
minučių laiko.

Kuopa tylėjo.
Tuomet išėjo kariškai 

pirmasis puskarininkis.
— Pone vade, į užsiėmi

mus eiti neatsisakome, sar
gybas nešti taip pat neat
sisakome, bet vykti kur 
nors žmonių šaudyti— mes 
ne žandarmerija... O be to 
dar maistas labai blogas..

Plechavičius prišoko prie

tos stoka ir apkainuoti dėvė
tus drabužius tikrai negalima. 
Tie drabužiai neina pardavi
mui ir apkainuoti negalima. 
Drabužių vertę (kainą) gali
ma paduoti, tik tų, kurie buvo 
naujai nupirkti. 

jo ir tris šūvius iš nagano 
paleido tiesiai į galvą. Pus
karininkis susvirduliavo ir 
virto kniupščias ant purvi
nos žemės.

— Na, kuris dar mokat 
šnekėti ?!

Nubalę kareiviai tylėjo.
— Beliko šešios minutės. 

Neišduosit buntovščiko — 
vsiech rastreliaju!

Nė vienas nepratarė nė 
žodžio. O Plechavičiaus vei
das buvo baisus. Akys jo 
žėrėjo, kaip alkano žvėries. 
Atsimenu, kad man tuo me
tu šiurpas perėjo nugarą, 
žiūrint į tą barzdotą, įšėlu- 
sį karininką, kuris taip ne
gailestingai šaudo žmones 
ir siaučia po visą Žemaiti
ją, nesuvaldomas ir valdžios 
nenubaudžiamas. “Tur būt 
jie visi tokie” — pagalvo
jau, nuoširdžiai gailėdama
sis, kad nepaklausiau seno 
geležkeliečio tėvo ir įstojau 
į kariuomenę.

— Na! — sušuko Plecha
vičius garsiai. — Beliko 
viena minutė.

Baisi tai buvo minutė. 
Visų širdys plakė krūtinėje 
taip garsiai, kad kiekvienas 
girdėjo draugo širdį.

Palengvėle kiekvienam į 
veidą žiūrėdamas, Plechavi
čius praėjo pro kuopą. Iš
blyškę veidai, palydėjo jį 
akimis, galvą pasukdami, 
bet jis puikiai matė, kad 
kiekvieno akyse žėri panie
ka.

Buvęs kuopoj batsiuvis, 
žemas nupiepęs kareivis, 
neišlaikė ir sušuko:

— Pone vade, aš nieko 
nežinau. Aš galiu visur ei
ti. Už tėvynę...

Šalia stovįs kareivis kum
štelėjo jam į pašonę, kad jis 
vos nepavirto. Priėjo Ple
chavičius.

— Ach, tu nežinai? Tai 
še tau, durak!

Ir iš dviejų šūvių atėmė 
jam gyvybę.

•— Dešimt minučių praė
jo. Bolševikai! — sugriaudė 
Plechavičius. — Desiatyj 
vychodi!

Tuo tarpu atjojo jo ad
jutantas šaštakauskas ir 
kiti jaunesnieji karininkai, 
taip pat išbalę.

Desiatyj vychodi! — pa
kartojo Plechavičius dar 
garsiau.

Kuopa nekrustelėjo. Tuo
met Plechavičius, eidamas 
nuo dešiniojo sparno, at
skaitė ir kiekvieną dešim
tąjį tempte ištempdavo iš 
rikiuotės.

Ir štai stovi keturiolika 
kareivių ir du puskarinin
kiai, priekyje kuopos, išba
lę, dantis sukandę, bet nė 
vienas nepratarė į Plecha
vičių nė žodžio, nė vienas 
neišduoda savo draugų.

Plechavičius ilgai delsia, 
akim seka karininkus ir pa-

I ii . 

galiau prieina ramiai prie 
kiekvieno ir šauna j kaktą. 
Nukovęs šeštą, jis prisipil
do naganą šoviniais ir nu
kauna dar tris kareivius.

— Na, rupūžės, pasaky
site ar ne?

Tai buvo pats tragiškiau
sias momentas. Aš jo neuž
miršiu iki grabo lentos. Ir 
likusieji nors aiškiai matė, 
kad jie mirs, prieš Plecha
vičių nenusižemino ir savo 
draugų neišdavė. Anksčiau 
man sunku buvo suprasti, 
dėl ko taip įvyko. Dabar, po 
tiek metų literatūrinio dar
bo, po visokių pergyveni
mų, kurių man gyvenimas 
nesigailėjo, aš gerai su
prantu anuos laikus ir tuos 
pilkus kareivius, kurie pa
sirodė tokiais didvyriais. 
Aišku, kad Plechavičius 
jiems buvo toks šlykštus ir 
tiek kruvinas, kad jų švari 
kaimietiška siela jokiu bū
du negalėjo priimti iš tokio 
budelio malonės. Be to aiš
ku ir tai, kad jie, patarnavę 
tokioj kariuomenėj, kokia 
tuo laiku buvo Plechavi
čiaus kariuomenė, viskuo 
nusivylę ir geriau jau jiems 
buvo mirti, negu toliau su
tinusiomis kojomis nakti
mis bastytis po kaimus ir 
šaudyti tokius pat savus 
žemaičius, savus varguolius, 
kokie buvo ir jie patys.

— Svoločiai! — beveik 
klykte suklykė Plechavičius 
ir iš eilės prie kiekvieno 
pribėgdamas, nužudė liku
sius. Tiesa, paskutinįjį, 
aukštą ir gražų vyrą pus
karininkį, jis užkapojo kar
du.

Vėliau girdėjau, kad už 
tai Plechavičiui buvo kelia
ma byla, kad tuometinis 
pulko vadas žinomasis 
Škirpa šaukėsi jį pasiaiškin
ti, bet kas iš to išėjo, mes 
senai gerai žinome. Plecha
vičius liko sveikas, gavo 
aukštas pensijas, įsigijo 
dvarus, malūnus, o dabar 
vėl vokiečių remiamas, dar 
baisiau žudė Lietuvos žmo
nes.

Naciu Oficieriai Kraustosi iš 
Strateginio Sarajevo

London. — Jugoslavijos 
partizanų vadas maršalas 
Tito pranešė, kad aukštieji 
vokiečių oficieriai jau pra
deda kraustytis iš Sarajevo 
miesto, trijų geležinkelių 
mazgo pietiniai - rytinėje 
Jugoslavijoje. O Sarajevo 
atlaikyti naciams būtų la
bai reikalinga, kad vokie
čiai galėtų pasitraukti iš 
pietinės Jugoslavijos, Alba
nijos ir Graikijos.

Leyte salos šiaurėj jan
kiai pažygiavo 3 mylias.
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Laisve—Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Lapkričio 7, 1944

Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Tąsa)

Malvina taip pat buvo surūgusi, nu
siminusi. Ji griebėti ir šio ir to, paga
liau sėdo verpti, bet jos mintys buvo toli 
nuo pamėgtojo dar jaunystėje ratelio. 
Kažko jos širdis rūpinosi ir nenurimo. 
Ji žiūrėjo pakaitomis čia į duris, čia į 
langus. Ir vis rodėsi, kad tučtuojau kaž
kas ateis ir atves su savim didelę nelai
mę.

— Malvina, neburbk tuo rateliu, o 
skubiai eik į bažnyčią, — supyko įėjęs 
klebonas. — Altorius apvalyk, šventuo
sius papuošk. Ir Katrę pasikviesk.

— Tuojau.
Tolima Morkūno giminaitė Malvina 

dvidešimt metų ištarnavusi pas kleboną 
šeimininke puikiai jį pažinojo ir supra
to. Ji žinojo, kad jai nei altorių, nei 
šventųjų niekuomet puošti ir valyti ne
reikėjo, o tam darbui yra kiti žmonės. 
Bet šiomis dienomis ji matė, kad ir kle
bonui kažko neramu. Jis aiškiai norėjo 
likti vienas, nematyti žmonių. Malvinai 
dar skaudžiau sugnybo širdį. “Ir aš jam 
sunkiu akmeniu likau, — pagalvojo ji ir 
pakilo nuo ratelio.

— Bent ragaišio, panie, iškeptum, se
nai vištai galvą nukirstam. Juk šventė...

Tarsi vengdamas, kad dar ko nors aš
tresnio nepasakytų, klebonas nusigrįžo 
nuo jos ir skubiai išėjo pro duris.

Malvina vos nepravirko lyg motinos 
nuplakta. “Vakar kalbėjo vienaip, šian
dien vėl kitaip, — dingtelėjo jos galvoje 
ir ji ėmė rengtis. “Eisiu bent pasimels
ti...”

Vienų viena šaltoje bažnyčioje sėdėjo 
Malvina lomkose, bet malda nelipo prie 
širdies. Ji susimąstė, prisiminė jaunystę, 
motiną, seseris. Šalia jos gimtųjų name
lių tekėjo Dubysa. Ir ji rods išgirdo 
kaip srauniai gurgėjo staipydamos per 
akmenis, .krisdama į gilesnį duburkį, su
kosi verpetais, putojo, ir pykdama sku
bėjo, bet nebesiplėtė į pievas, — vienoj 
vagoj talpinos jos mylimoji upė. Ji, ro
dos, pamatė kalnuotus atkrančius, ap
augusius krūmais, po kuriais ji šiepda
vos nuo vaikų ir kurie gražiai mainėsi 
čia šviesesniu, čia tamsesniu žalumu. 
Malvinos akys aprūko ašaromis, bet ji 
teberegėjo savo tėviškę kaip ant delno. 
Paupėj sausai nusekusios žaliavo pievos 
pačiais pa vagiais, iš abiejų pusių upės, 
kaip užbrėžta juodavo apsekę šapai ir 
šamalai — rodė, lygi kur buvo užtvi- 
nęs pavasario vanduo. Pėrės žąsų būre
liai — nardės po vandenį ką tik apsipū
kavę žąsiukai. Jie kilsavo ant vilnių, ne
įstengdami paplaukti prieš vandenį. 
Vaikai braidė po Dubysą, taškės, drauge

su jais ir Malvina, laiba mergaitė, palai
domis šviesiomis kaselėmis per pečius.

Daug kartų Dubysa iškilo, putojo ir 
vėl nukritusi vagoj sriauniai bėgo, o 
Malvina jos nebematė, joje nebesimaudė. 
Per dvidešimt metų ji tik du kartus tėra 
aplankiusi namiškius, bet šalia Dubysos 
ilgai nebesėdėjo, nebesižavėjo ja tiek, 
kiek šia valanda. Tuomet ji buvo jauna, 
visi klebonijos raktai buvo jos žinioje, 
savo ūkyje ji laikė daugiau žąsų, negu 
kūdikystėje yra mačiusi Dubysos pa
krantėse. O, kiek džiaugsmo Malvina tu
rėjo! Garsiai ją pasitikdavo kalakutų 
pulkas, vištos išskėtusios sparnus bėgda
vo prie jos kaklus ištiesusios, krypuoda- 
mos į šonus, sugrįždavo antys nuo kūd
ros pakraščių. Ji buvo pamėgusi paukš
čių ūkį, didžiuodavos turinti dvidešimt 
keturius raktus klebonijos turto! Ir kai 
kartą jai buvo pasitaikiusi gera proga 
ištekėti, ji, nė su kunigu nepasitarusi, 
jaunikiui atsakė, nenorėdama išeiti iš 
klebonijos, nenorėdama apleisti savo 
paukštyno.

Skaudžiai Malvina pergyveno tarybi
nius laikus. Klebonijos žemes tarybų 
valdžia nusavino ir padalino neturtin
giesiems. Keletą dienų ji plūdosi ir ver
kė, bet klebono subarta aprimo. O kai 
pamatė, kad žemę gavo darbštūs žmo
nės, kai įsitikino, kad jos kalakutams, 
žąsims ir vištoms pakaks ir žemės ir 
lesalo, ji visai nurimo ir dažnai pati iš 
savęs stebėdavosi, kuriem galams ji pa
vydėjo tokiem, kaip ir jos tėvai, varg
šams geresnio gyvenimo. Atėjo vokie
čiai... Mažai beliko jos kalakutų, žąsų. 
Iš sielvarto ji pati per greit suseno... Ir 
štai nuvyto jos gyvenimas, kaip vazonas 
palangėje, pro kurį niekad neįsiveržia 
saulės spindulys. Be kai kurių žmonių 
pašaipos “kunigo gaspadinė”, be žąsiu
kų, kuriuos vokiečiai išgaudė ir be rau
donom dėmėm nuberto veido, be skrynių 
su skalbinais ir pagalvėm, kurios niekam 
nebereikalingos, Malvinai nič nieko ne
beliko. “Be naudos, be reikalo prabėgo 
mano gyvenimas, — pagalvojo ji ir pra
virko. Ji verkė ilgai, gailiai, ir jautėsi 
tokia vieniša pasaulyje, kaip akmenėlis 
prie kelio. O jei dar kleboną vokiečiai iš
veš už tuos partizanus! — nudiegė ją 
baisi mintis, — kur aš pasidėsiu? Ir 
kukčiojo Malvina taip garsiai, kad ne
girdėjo kaip priėjo prie jos sena davat
ka Katrė.

— Panele! — prašnekino ji balsiai,— 
kuriuos gi čia šventuosius aprėdyti?

— Visus, Katriuk, visus, — tarė ne
pakėlusi galvos. — Pasišauk Motiejų ir 
dirbkit. — Netrukdyk man melstis.

(Bus daugiau)

Net Po Šio Įvykio, Amerikietės 
Negali Ranky Sudėti

Pittston, Pa.
Iš ALDLD 12 Apskr. Veiklos

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 12-to apskričio konferenci
ja šaukiama nedėlioj, lapkri
čio 19 d., 134 W. Market St., 
Scrantone. Visos kuopos pra
šomos prisiųsti delegatus.

Po konferencijos bus vaka
rienė su koncertine programa. 
Girdėjau, kad serantoniečiai 
rūpinasi turėti gerus daininin
kus.

Konferencija prasidės 1 vai. 
po pietų. Patėmijau Laisvėj, 
kad Binghamtono kuopa ne
rinko delegatų, tik tiems duos 
mandatus, kurie savo kaštais 
važiuos. Tai labai negerai, taip 
neturėtų draugai binghamto- 
niečiai daryti. Jų kuopa yra 
didžiausia apskrityje, turi apie 
70 narių, labai gerai veikia, o 
apskričio konferencijoje nesi
rengia dalyvauti. Tokios kuo
pos nedalyvavimas atsiliepia ir 
į kitas kuopas ir apskričio vei
klą.

Binghamtono kuopa turėtų 
dalyvauti ir perduoti savo pa
tyrimus kitoms kuopoms, taip
gi turėtų įeiti į apskričio val
dybą. Dar yra laiko, manau, 
kad draugai ir draugės iš 20 
kuopos persvarstys reikalą ir 
išrinks delegatus. Atminkite, 
kad jeigu visos kuopos taip da
lys, tai negalės ir konferenci
ja įvykti.

Apskričio valdyba daro vis
ką, kad pagelbėjus judėjimui. 
Ir mes turime visokių darbų, 
tūli ir nejauni, karo sąlygose 
sunku su transportacija ir yra 
kitų keblumų, bet veikiame, 
kiek galime. Turėjome du pa-

rengimus ir abu gerai pavy
ko.

Rinkimas drapanų Lietuvos 
žmonėms eina; komisijos na
riai jau turi surinkę apie 200 
svarų. ALDLD 12 kuopa pa
dengia lėšas persiuntimo į cen
trą.

Spalių 8 d. įvyko 12 kuopos 
susirinkimas, tik gaila, kad 
narių mažai atsilankė. Viena 
draugė pasimokėjo duokles. Iš 
raportų pasirodė, kad 12 kp. 
•turi 30 narių pasimokėjusių. 
Kada narius susitinki ir pa
klausi, Jcodėl jie nedalyvauja 
susirinkimuose, tai atsako, kad 
jeigu Pittstone būtų susirinki
mai, tai ateitų, bet į Wyomin- 
gą jiems neparanku.

Tūli žmonės išmetinėja, kad 
numirus artimui, tai kiti drau
gai neateina atiduoti paskuti
nę pagarbą. Manau, kad tas 
vietoj. Reikia daugiau parody
ti užuojautos mirusių gimi
nėms.

Tas dažnai atsitinka todėl, 
kad seniai vietinių anglų laik
raščių neimame, o vaikai, ku
rie skaito, tai jiems tokie da
lykai nesvarbu, kas tarpe lie
tuvių įvyksta.

štai du pavyzdžiai, mirė du 
draugai, su kuriais sueidavau 
ir nuoširdžiai pasikalbėdavau. 
Mirė Juozas Kilikevičius; į 
šermenis atvažiavo iŠ Conn, 
valstijos Petras Kizevičius, o 
aš tik tada sužinojau, kaip 
velionis jau trečia diena buvo 
po žemo.

Kitas mirė — Diskauskas. 
Man laikraštis ateina apie 1 
vai. po pietų. Atėjo Laisvė, 
skaitau, kad tą pat dieną, 2 
vai. po pietų jau Diskauskas 
laidojamas.

PAPRASTI DARBININKAI
Greit Reikalingi

BETHLEHEM, Pa. PLANT
of the

BETHLEHEM STEEL COMPANY
Geros Mokestys Pradžiai

Puikiausi Būtai
Progos Paaukštinimams

Transportacija Apmokėta.

Kreipkitės Tuojou Į

U. S. E. S. OFISUS
87 Madison Avenue, New York City

ar į

U. S. E, S. ATSTOVĄ
102 CHAMBERS STREET, NEW YORK CITY.

(263)

—Vot, šermenys, — sakau į Laisvę, kaip tik kas miršta, ar- 
draugui, — Diskauską laidoja1 ba kas svarbaus atsitinka, 
šiandien. i M. Kalauskas.

Bet ką padarysi, į valandą
neapsirengsi ir nesuspėsi jau < Kelionėje Į šiaurinius So- 
nuvažiuoti. Taigi, mano supra- Svietus anglai nuskandino 3 
timu, reikia tuojau pranešti į j nacių submarinus.

v

Net po to, kai žmogžudis Hitleris pasiduos, Ame
rikietės moterys turės m atlaidžiai taupyti riebalus, 
panaudotus jų virtuvėse. Nes Japonai, o ne Vokie
čiai, tebeturi tas Pacifiko žemes, iš kurią mes gau
davome po bilionų svarų riebalų per metus! Mūsų 
riebalų taupymo darbas nėra, pabaigtas, iki mes iš
trenksime Japonus iš ten.

Tuo tarpu gi kiekvienas panaudotų riebalų lašas 
yra būtinai reikalingas kaipo medžiagos dalis dirbi
mui tonų o.m/unicijos, vaistų, dirbtinės gumos ir 
muilų, reikalingų galutina j ai pergalei.

Taigi taupykite iki V-J Dienos! Atsiminkite, jog 
valdžia dovanai jums duoda po 2 raudonu punktu 
už kiekvienų svarą.

Šį atsišaukimų užgyrė WHA ir OPA ir apmokėjo 
Pramonė.

....... ............................................................... ...........................................Ill I I m i, n .. ........................... , i i

DŪRIMAS 
NUGARON

—Štai kaip 
jaučiami kai kurie paprasti raumenų 
skausmai ir {veržimai. Nesirūpink—nc- 
gaišuok! Uždėk Johnson’s RED CROSS 
I’lastcrio tuojau, tiesiai ant tos vietos. 
Si išbandyta-ir-tikra. pageiba veikia tuo- 
jaus. Šildo—ramina—apsaugo—paremia 

dirba, jums bedirbant RED CROSS 
l’lasteriai yra Svarūs, sanitariški, leng
vai panaudojami. Visuomet turėk jų at
sargą po ranka. Reikalauk tikrojo, gar
saus per virš 50 metų, pagaminto 
Jonhson & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų 
vaistinėje.

K K D CROSS PLASTER

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kasdieni Turime
karštų Užkandžių

Juozas Mat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

NEDALINAMA ATSAKOMYBE

Wes egzaminuojant akis, rašome receptus 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akiniu kada reikah«»A
Me> esame darę regėj) 

on pataisymui’ viršaub 
'<»• iaktarc i? kitokia 
profesijų tmonėms, taip 
gi jų šeimoms >r jų pa 
*i lantanui.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

594-398 BROADWAY BROOKI Y*. '
TelephoB* Stagt 2-8842

Cleveland, Ohio
Lietuviu Merginų Kliubas 

(Lambda Delta Sigma) turėjo 
labai pasekmingą bazarą ir 
šokius, kurie įvyko spalių 8-tą 
d. Publikos gerai atsilankė ir 
linksma buvo žinoti, kad mer
ginos tokį vakarėlį galėjo su
rengti.

T-ai dabar noj’iu padėkavoti 
visiems, kurie aukavo valgių, 
gėrimų, pinigų ir prizus, bū
tent: Mrs. Urbsaitis, Frances 
Urbsaites, Mrs. Nagode, Mrs. 
Balchunas, Mrs. Al Butkus, 
Mrs. B. McLanis, Mrs. Rod
gers, Mrs. Andrews, IVIrs. Mc
Lanis, Mrs. Brazis, Mrs. Si
mon, Mrs. Paltan, Mrs. Meta- 
lis, Mrs. Krep, Mrs. Gayson, 
Mrs. Bekevic, Mr. Paul Kuru- 
lis, Mrs. Zebrys, Mrs. Kreuger, 
Mr. Zebrys, Mrs. Novacis, 
Mrs. Bokar, Mrs. Darasko, 
Mrs. Rugin, Mrs. Karol, Mr. 
Homer Jenkins, Mrs. Bauža, 
Mrs. Romand ir Mrs. Raulinai- 
tes.

Pelno padarė gerai ir gastin- 
čius visiems LDS nariams iš
siųsta dėl Kalėdų. Tie, kurie 
yra Amerikoj, tai jiems yra 
siunčiama kas mėnesis. O tie, 
kurie už marių, tai tiems pi
nigai padėta kožną mėnesį dėl 
jų War Bond ir bus nupirktas 
War Bond jų vardu. Mes mū
sų darbą atliksime kuo geriau-’ 
šia, tai ačiū visiems, kurie au
kavo ir atsilankė.

Jeigu katrų vardus pamir
šau minėti, tai tų atsiprašau.

Acquila Bekevic.

I J. GARŠVA
j GRABOROUS-UNDERTAKER | 
? LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ?

! Išbalsamuoja ir laidoja ant j 
f visokių kapinių !

VELTUI ŠERMENINE
I (KOPLYČIA) j

| Parsamdo automobilius ir ka- !
| rietas veselijom, krikštynom Į 
j ir kitkam. i

231 BEDFORD AVENUE
Į BROOKLYN į
į Telephone: EVergreen 8-9770 |

F. W. Slialin s 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. 
TeL Virginia 7-4499.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

PAR® KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOID  AI ir ki
tos MėŠlažarnės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI Ir MOTERYS

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrl 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS fZ.

DK. ZINS
110 East 16lh St, N. Y.
kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

- ‘ ----------------- ' ■ ------------ ------------------

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. ML — 2 P . M.

in................... i ' ' ■ i’«

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.
Itffiltw? ICZSYll
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Žymiai Numušta Reikmenų 
Kainos Komercinėse So

vietų Krautuvėse
Maskva. — Besirengiant 

Sovietams minėti 27 metų 
sukaktį nuo socialistinės 
revoliucijos lapkr. 7 d., val
gių ir kitų reikmenų kainos 
komercinėse krautuvėse ta
po numuštos 30 procentų.

Prekės tose krautuvėse 
buvo pardavinėjamos be 
racionavimo kortelių, nors 
žymiai brangiau, negu ki
tose krautuvėse, kur daly
kai pardavinėjami tiktai 
pagal kortelių punktus.

VĖL BOMBARDUOJA 
JAPONUS MANILOJ 
Japonai pranešė, kad keli 

šimtai Amerikos lėktuvų 
vėl bombardavo juos apylin
kėje Manilos, Filipinų salų 
sostamiesčio.

PER PORĄ DIENŲ SU
IMTA VIRŠ 10,000 VENG

RŲ IR VOKIEČIŲ

London. — Antroji Uk
rainos armija, komanduo
jama maršalo Rodiono Ma- 
linovskio, per dieną suėmė 
daugiau kaip 3,000 vengrų 
ir vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių penkiasdešimties my
lių fronte tarp Dunojaus ir 
Tiszos upių. O viso šiame 
fronte iki lapkričio 4 vaka
ro buvo nelaisvėn paimta 
10,518 vokiečių ir vengrų 
karių.

Pagal paskutinį Sovietų 
komandos pranešimą, bent 
du pulkai priešų liko užmu
šta palei geležinkelį tarp 
Szolnoko, geelžinkelių maz
go, ir Vengrijos sostamies
čio Budapešto.

JUNGT. VALSTIJŲ KA
RIUOMENĖ IRANE

Maskva. — Sovietų spau
da pastebėjo, kad ir Jungti
nės Valstijos atsiuntė savo 
kariuomenę į Iraną-Persi- 

ją. O einant pirmiaus pada
ryta sutartim, buvo leista 
tik Anglijai ir Sovietų Są
jungai laikyti savo kariuo
menę Irane, kol karas tę
siasi.

VOKIEČIŲ LAIVŲ IR 
TANKŲ NAIKINIMAS 

RYTŲ FRONTE

Maskva. — Kariniai So
vietų laivai nuskandino 
Baltijos Jūroje dar du vo
kiečių transporto laivus, 
viso 8,000 tonų įtalpos.

Visuose frontuose lapkri
čio 4 d. sovietiniai kariai 
sudaužė bei iš veikimo iš
mušė 58 vokiečių tankus ir 
nušovė 6 priešų lėktuvus.

JANKIAI ATGRIEBĖ 
SOSPELĮ

Francija. — Amerikie
čiai rytinėje Holandijoje, 
grumdamiesi per purvus ir 
klampynes prieš nacių mi
nosvaidžių ugnį, atgriebė 
nuo vokiečių Sospelį, 16 
mylių į pietų rytus nuo 
Eindhoveno.

Brazilijos kariai vakari
niame Italijos pajūryje at
mušė dar vieną vokiečių 
kontr-ataką ties Calomini.

Italijoj amerikiečiai at
mušė nacių kontr-atakas už 
8 mylių į pietus nuo Bolo- 
gnos.

Naktį kelios nacių robot- 
bombos nukrito Londonan.

Japonai iš trijų pusių 
briaujasi artyn Liuchowo, 
chinų geležinkelių centro 
Kwangsi provincijoj.

a

Penktas puslapis

CHICAGOS ŽINIOS
Puikiai, Geroj Nuotaikoj Pra
ėjo Vilnies Koncertas; Viršaus 
1,200 Publikos Klausėsi Gra
žios Programos Amalgamated 

Centre
Lapkr. 29 d., kriaučių uni

jos gražioj ir erdvioj salėj, 
įvyko Vilnies rudeninis koncer
tas. Publikos buvo kupina sa
lė. Ne tik Chicagos pažangioji 
publika skaitlingai dalyvavo 
liaudies dienraščio iškilmėj, 
bet buvo svečių iš Kenosha, 
Waukegano, So. Bend, India
na Harbor, Michigan, Rock- 
fordo, Benton, Ill., ir kitų to
limų kolonijų.

Matėsi gražus skaičius jūrei
vių. Vienas jų buvo iš Penn- 
sylvanijos.

Programą atidarė Cicero 
Moterų Choras, vadovaujant 
Dorothy Yuden. Cicerietės gra
žiai sudainavo keletą rinkti
nių dainų ir vieną choro mo
kytojos kompoziciją.

Gražiai dainavo A. Dočkie-| 
nė ir Konstancija Stanevičie
nė duetu. Povilas Stogis, tvir
tu baso balsu, sudainavo kele
tą dainų pasirenkant. Publika 
visiems smarkiai plojo ir vis 
reikalavo daugiau ir daugiau 
dainuoti.

Visi laukė viešnios, kanadie
tės dainininkės, Reginos Stra- 
zevičiūtės. Ji padainavo “Pa
mylėjau Vakar,” S. Šimkaus; 
“Ne Margi Sakalėliai,” J. 
Kelpšos ir angliškai. Viešnia 
dainininkė turi gerai lavintą, 
nors neperdiktą balsą. Lyriš
kas soprano Reginos visiems 
labai patiko ir vis reikalavo jos 
daugiau dainuoti.

Čigoniškos muzikos grupė 
publikai buvo naujienybė. 
Smagiai sugriežus keletą ka- 
valkų, publika dar vis norėjo 
daugiau ir smarkiai plojo del
nais.

Antroje programos dalyje 
vėl išstojo čigoniškos muzikos 
grupė. Čia jau prisidėjo prie 
jų ir F. Jacob, puikiai sudai
nuodamas keletą rinktinių me
lodijų baritono balsu. Sujun
gimas solo su muzika labai 
gražiai išėjo ir publikai, iš 
garsaus delnų plojimo matėsi, 
labai patiko.

Agnes Kenstavičienė ir Kon
stancija Abekienė duetu dai
navo pasirenkant. Publika net 
keletą kartų iššaukė jas pa
tiekti daugiau dainų, švelnus, 
harmoningas ir skardus daina-
vimas visiems labai patiko.

Publika laukė pasirodant 
P. Stogio, A. Kenstavičienės 
su vyrų grupe. Jie patiekė 
gražią dalį iš operos “Aida.” 
Publika žino Povilą Stogį, Ag
nes Kenstavičienę, kad jie pui
kiai dainuoja. Jų dueto ir pas
kui vyrų grupei pritariant, bu
vo malonu klausytis. Užbaigus 
dainavimą, salė ūžė nuo pu
blikos delnų plojimo.

Antram išstojime kanadietė 
Strazevičiūtė dar gražiau pa
dainavo. šiuo atveju dainavo 
angliškai.

Programą užbaigė LKM 
Choras, vadovybėj Anna Pe- 
trutienės. Choras skaitlingas ir 
šauniai dainuoja. Kankliečiai 
visuomet puikiai pasirodo ; šiuo 
tarpu dainavimas išėjo sklan
džiai ir didingai.

Programą atidarė Cicero 
Moterų Choras su šios šalies 
himnu ir su himnu Kanklių 
Choras uždarė.

Programai pirmininkavo L. 
Jonikas. V. Andrulis, Vilnies 
redaktorius, pasakė reikšmin
gą prakalbą. Jis prisiminė, jog 
iš vakaro dalyvavo Roosevel- 
to pasitikimo masiniame mi
tinge ir buvo priėmimo komi
tete. Kalbėtojas sakė, kad ta 
milžiniška demonstracija paro
dė, kad Rooseveltas bus išrink
tas, tačiau publika turi žinoti, 
kad pareiga smarkiai darbuo
tis dėl rinkimų.

Jis padarė keletą ištraukų iš 
laikraščių, kurie tarnauja na-
cių propagandai, kalbėtojas 
sakė, jie apgaudinėja publiką 
klastingomis žiniomis. Ragino 
visus darbuotis pažangios 
spaudos plėtimui.

Užbaigus programą, publi
ka iki vėlumos vaišinosi už-

kandžiaujant, išgeriant ir be
šokant, prie M. Batučio or- 
kestros.

šitas koncertas parodė, kad 
dienraštis Vilnis vis daugiau 
ir daugiau sulaukia rėmėjų; 
dienraščio parengimai net ir 
karo metu, prie gan sunkių 
važiuotės aplinkybių, būna pa
sekmingi.

Visiems dalyvavusiems dien
raštis dėkoja, o ypač atvyku
sioms iš toliaus.

Rep.

saulį ir jį pavergus ?
, -—Daug kas yra kalbama, 

bet gestapo kontroliuoja situ
aciją. Reichswehr verčia muš
tis iki mirties. Kas pasiduoda, 
tai jo šeimyna ir giminės bū- 

,na išžudytos. . .
Vertė Vitkus.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ

Naujoji Tautosaka

Vagies kepurė dega.

Žuvis neria, kur giliau; 
žmogus eina, kur geriau.

1

Baltimore, Md.
Mielas brolis, miela se

suo, o savi dantys dar mie
liau.

Darymui Dratiniii Šniūnj
NTTOT.AT1NTSI DARBAS DABAR TR PO KARONUOLATINIS DARBAS DABAR IR PO KARO 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

PRADŽIAI MOKESTIS
STRANDERS 85c — SPOOLERS 75c

3 ŠIFTAI — 48 VALANDOS PER SAVAITĘ

BERGEN WIRE ROPE CO

Bijo Sibiro, Todėl Kariauja
THE BALTIMORE SUN, 

spalių 28 d., tilpo straipsnis, 
kurį parašė George Weller. 
Straipsnyje rašo: pasikalbėji
mas vokiečio korespondento, 
kuris pateko į amerikonų ne
laisvę su Amerikos korespon
dentu. Amerikos koresponden
tas pradėjo klausinėti vokie
čio korespondento, tai vokietis 
prašė, kad jo vardas nebūtų 
iškeltas aikštėn, nes, girdi, ma
no visa šeimyna būtų areštuo
ta ar išžudyta. Vokietis kores
pondentas gynėsi kad jis nėra 
nacių partijos narys.

Vokietis sakė — žmonės Vo
kietijoj prisipažįsta, kad ka
ras pralaimėtas. Jie tame įsi
tikino metas atgal.

—Tai kam tęsiate karą, ko
dėl nepasiduodatė ?

—Todėl, kad mums buvo 
pasakyta, jog jeigu Vokietija 
pasiduotų, tai irisai pasiųstų 
visus vokiečius į [Sibirą. Daug 
vokiečių netikėtų nacių propa
gandai, bet daugumas vokie
čių kariavo žiemos laiku Rusi
joj, todėl jie sako, Verčiau mirti, 
negu į Rusiją atgal grįžti — 
sakė vokietis.

—Bet kodėl gi taip pasiry
žusiai laikotės anglų-ameriko- 
nų vakarų fronte, kodėl ne
pasiduodate ?—klausė ameri
konas. ;

—Todėl, kad nacių kalbėto
jai gązdina Vokietiją su bol
ševikų laimėjimu, o to bijo vi
si žmonės,‘’bijo daugiau negu 
Himmlerio policijos.

—Ar vokiečiai žino apie 
Liublino žudynes?

—Keli esą girdėję apie tai. 
Paprasti1 vokiečiai žino, kad 
slaptoji policija suėmė žydus,
bet kur juos padėjo, niekas ne
drįsta paklausti.

—Ar tu manai, vokiečiai bi
jo Rusijos už tai, kad jie Rusi
ją užpuolė ir dabar jaučiasi 
kaltais ?

—Vokietijos žmonės nesi
jaučia prasikaltę prieš Rusiją, 
jie neprisiima būti atsakomin- 
gi už užpuolimą ant Rusijos. 
Armija taipgi jaučiasi nekalta, 
nes ji buvo verčiama užpulti. 
Jie mano, kad vadai tame kal
ti, bet Vokietijos žmonės ma
no, kad Rusija laikys Vokieti
jos žmones atsakęmingais už 
karą. Taipgi, anti-naciai bijo, 
kad pasidavimas Rusijai, tai 

Į būtų komunizmas Vokietijoj.
—Kaip oficieriai į tai žiū

ri ?
—Oficieriai taip pat bijo, 

kaip ir visi kiti vokiečiai. 
Kuomet kur svarbesnis oficie- 
rius pasiduoda, tai jo visa šei
myna būna išžudyta. Tokiuose 
•atsitikimuose oficieriai nusista
tė geriau muštis iki mirties, 
negu ką kitą daryti. Oficie
riai laukia ir laukia sukilimų, 
bet nori, kad iškiltų kur kitur, 
o ne ten, kur jis yra.

—Kas buvo manyta atsiekti 
pasikėsinimu ant Hitlerio gy
vybės, liepos 20 ?

—Dėl nepasisekimo armijoj 
pasirodė, kad ir tas įvykis nuo 
karo jų neišgelbės. Kadangi 
fjūreris nebuvo nužudytas, 
armijai neliko niekas daugiau 
daryti, kaip tęsti karą, muštis 
iki mirties. Ir kadangi trys di-
džiosios tautos mums nieko 
daugiau nežada, kaip tik be
sąlyginį pasidavimą, tai Vokie
tijai reiškia taipgi Sibirą.

—Ar tu manai, kad junke
rių oficierių klika planuoja, 
kad trečiu kartu užpuolus pa

Kas klausia, tas neklysta.

Su durnu — du turgu.

Verčiau su protingu pa
metus, negu su kvailiu ra- 
dus.

PASIRANDAVOJA APARTMENTAI 
4-5-6 šviesūs rūmai ; su maudyne; sodnas; 
$20 ir aukščiau. Taipgi reikia džianitoriaus. 
18 minučių nuo Times Square. Imkite B.M.T. 
Subway iki Graham Ave., ar 8th Ave Sub
way iki Nassau Avenue. BOENIG, 647 
Meeker Ave., kampas Kingsland, Brooklyn.

(262)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD Moterų ir mezgėjų susi

rinkimas įvyks trečiadieni, lapkr. 8 
d., 8 v. v. Drabužių pataisymo pa
talpoj, 318 Broadway. Visos drau
ges dalyvaukite, nes turime aptarti 
daug reikalų. — Valdyba. (262-263)

ELIZABETH, N. J.
LDS ■ 33 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. lapkr., 8 v. v., LDP Kliube, 
408 Court St. Draugai, būtinai da
lyvaukite šiame susirinkime, nes tu
rime daug dalykų aptarti. (262-263)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 9 d. lapkr. Dainavimo 
praktikos įvyks 16 d. lapkr. 180 
New York Avė. Nariai, nepamirš
kite dalyvauti susirinkime, nes tu
rime daug svarbių reikalų - aptari
mui. — Mary Paukštai tienė.

(262-263)

HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, 8 d. lapkr. prasidės 

Laisves Choro praktikos, po ilgų 
vakacijų. Nariai kviečiami dalyvau
ti, taipgi atsiveskite ir naujų narių. 
Bus Laisvės Choro salėje, 155 Hun
gerford St. — S. G. Makaveckas, 
sekr. (262-263)

ELIZABETH, N. J.
LDP šaukia ekstra susirinkimą, 

lapkr. 8 d. Savo patalpoj, 408 Court 
St., 8 v. v. Prašome visus narius 
dalyvauti.

FOOT OF NEW STREET 
| LODI, N. J.
(Arti Route 17 ir WJZ Radio Tower) 

Bus No. 120 nuo Paterson ir Hackensack
Išlipkite prie Railroad Crossing.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. (263)

MALIAVOS DARYTOJAI
REIKALINGI

KARINIAI DARBAI 
POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI 

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI 
PILSTYTOJAI 

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 
Kreipkitės

BETTER FINISHES
& COATINGS, INC.

268 Doremus Ave., Newark, N. J. 
_____________________________________ (267)

VYRAI - VYRAI 
Amžiaus 45 iki 60 metų. 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga išmokti gerų amatų visuose depart- 
inentuose knygų darymo kompanijoje. Puikūs 

pokariniai darbai.
48 VALANDOS, DIENOS T- NAKTYS | 

508 West 26th St., 8th floor
(263)

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Nespjaudyk į politiką, nes 
kasdien ją reikia gerti.

Tik per sunkias kovas at
eina didesnis duonos kąsnis.

Liudo Giros plunksna ga
lingesnė už vokiečio kardą.

Klausyk, Mateušai!
Mateušai, aš dar labai rimtai prašau 

tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok Deksnio Galingą Mostį. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man įkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, kad tu da
bar palikai toks piktas, priežasčių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nori su ma
nim ilgiau gyventi,' tai klausyk manęs'. 
Tuojaus pradėk vartoti Deksnio Galin
gą Mostį, aš labai daug girdėjau pagy

rimų nuo skirtingų žmonių apie Deksnio Galingą Mostį.
Tu žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo Prisiega.

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos’ pažystami
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir-
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTĮ. Pasekmės yra taip geros, jog turime 
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį 
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

tūkstančius laiškų 
tokių laiškų visir

Kaina 1-oz. 75c, 2-oz. — $1.00, 4-oz. — $2.00,16-oz. — $5.00.
PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite 

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

DEKEN’S OINTMENT

iš skir- 
daugiau

Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 
už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi paštoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
.....Deksnio Galinga Mostis ... 1-oz. .....  75c
.....Deksnio Galinga Mostis ... ... 2-oz. ..... $1.00
.....Deksnio Galinga Mostis ... ... 4-oz. ..... $2.00
.....Deksnio Galinga Mostis ... ... 16-oz. ..... $5.00

Vardas ir pavardė
Gatvė Ir numeris
Miestas ................................................................. Valstija .................................

DEKEN’S OINTMENT CO. °- box «66, Newark i, n. j.

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO 

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO

SĄLYGOS. 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

KEATON RUBBER CO.
429 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.

(268)

“ GUMO IŠDIRBĖJAI”
“TABLETELIŲ

| APVILGYTOJAI”
Patyrę ir Mokiniai

Nelavinti Darbininkai
Darbai su gerą pokarine ateičia 

pastovioj, būtinoj pramonėj.

Puikiausios darbo sąlygos. Gera 
alga su dąug viršlaikių. 

Tinkamos vąkacijos su alga. 
Žemom kainom kafeterija.

Arti geros transportacijos. Prisilai
koma WMC taisyklių. Kreipkitės 

prie

White Laboratories, Ine.
113 North 13th St.,

Newark, N. J.

PAPRASTI DARBININKAI
Stiprūs 

Kilnojimui Medžio 
70c Į VALANDĄ, 

$1.05 UŽ VIRŠLAIKIUS. 
Nuolatiniai Darbai

KALT LUMBER CO.
824 EAST 64TH ST., N. Y. C.

j__________  I _____________ (262)

VYRAI
i REIKALINGI KAIPO 

SANDĖLIO DARBININKAI
GERA ALGA. NUOLATINIS 

DARBAS TINKAMIEM 
VYRAM

BŪTINAS DARBAS 
Kreipkitės Ištisą Savaitę

Hoboken Dock Stores, Inc.
SIXTH STREET AND RIVER RD. 

HOBOKEN, N. J.
_______ ___________ j__________________ (262)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGALBININKAI. 
Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

Kreipkitės pas
Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE. • 

PHILADELPHIA, PA.
 ■/(271)

APVALYTOJAI
INDŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas. Geros Sąlygos.
CLUB

3 WEST 51ST ST.
ELDORADO 5-7640 

______ i_______ j _____________(265)

STOGDENGIAI 
GONTORIAI

PLOKŠČIŲ METALO DARBININ
KAI IR PAPRASTI DARBININKAI.

• 1806 128TH ST.
COLLEGE POINT, L. I. 

FLUSHING 9-2419
i[(265)

VYRAI — BERNIUKAI
< lp-45 

Kaipo Dažytojų Pagelbininkai.
40 VALANDŲ SAVAITĖ

5 Dienos. Pradžiai $82.
Kreipkitės 

SACO DYEING CO. 
257 WATER ST. 

BROOKLYN.
,,(267)

BERNIUKAI
Mokytis Lydimo ir Mechaniško amato. Gera 
alga laike mokinimosi.

ARTISTIC WROUGHT IRON WORKS 
57 WEST 21ST ST., N.Y.C.

,(263)

REIKIA PAPRASTŲ DARBININKŲ 
Nuolatinis Darbas •—Gera Alga. 

Prisilaikoma WMC Taisyklių.
Kreipkitės: Charles B. Chrystal Co. 
109 Pacific Ave., Jersey City, N. J.

(.263) I

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ----------------------------------------

MERGINOS |
KARINIAMS DARBAMS 1

DUODAMOS BALTOS 
UNIFORMOS 

LABORATORIJOS 
APYSTOVA 

Pareigos švarios.
Geras darbas atsakomingoms 

ir gabioms ypatoms.
DĖL PASITARIMO SKAMBINKITE 

APPLEGATE 7-1617
 (264) 

OPERATORĖS
Patyrę ar dalinai patyrę prie paprastų siu

vamųjų mašinų. Vaikam padžiamos. 
Gera alga, nuolat.

WOLF & REIDER, 49 E. 21ST ST.
_ __________________________ _________(264)

MOTERYS-MERGINOS 1 
Lengvas Darbas 

Mokame laike mokinimosi
40 VALANDŲ SAVAITĖ 
VAKACIJOS SU ALGA 

NUOLAT
ROOM 203 

693 BROADWAY 
(kamp. W. 4th St.) 
NEW YORK CITY

(263)
REIKIA MERGINŲ I

Lengvas Fabriko Darbas 
60c Į VALANDĄ 

40 VALANDŲ SAVAITE 
Laikas ir pusė už viršlaikius.

CAP SCREW & NUT CO.
15 DESBROSSES ST., (arti Canal) 

Ground Floor, N.Y.C.
________________ _____________________(263) Xi

Virvių
Verpėjos j

BOTINA KARO PRAMONĖ
GERA ALGA I

DAUG VIRŠLAIKIŲ Į

CUPPLES CORDAGE CO., Inc. I 

386 THIRD AVENUE, 
BROOKLYN, N. Y.

(267)

MOTERYS
Blizginimam ir Sudėjimam 

LIPSTICKS.
Puikiausia Proga

40 Valandų Savaitė
MARQUISE DUPOND CORP.

258 W. 64TH ST., N. Y. C.
___________________________ __________(262)

PATAISYMŲ DARBININKĖS
Pilniausia Patyrusios 

PRIE GERESNIŲ SUKNELIŲ 
Nuolatinis Darbas 

GERA ALGA.
WILMA GOWNS

4 WEST 57TH ST., N. Y. C. 
_____________________________________ (262) . .

POPIERINĖS DĖŽĖS
Patyrusios Strippers. Į Vidų 
Lansktytojos, Užbaigėjos.

TAIPGI
S. & S. Operatorės ir

Užbaigė jos , 3
Nuolatinis Pokarinis Darbas.

GERA ALGA.
Mokinės gali kreiptis.

NEWTON CARTON CO.
274 Lafayette St., 

Newark, N. J. 
MArket 3-2274

________ _____________________________ (262)

VALYTOJA IR MATRONA
Mokykloj Darbas

NUOLAT. GERA ALGA. 44 VALANDŲ 
SAVAITĖ.
Kreipkitės

CUSTODIAN ENGINEER
TILDEN HIGH SCHOOL

Tilden Ave. ir Kings Highway
Brooklyn. (266) 1

REIKIA MERGINŲ
IR MOTERŲ

Patyrimas Nereikalingas 
FABRIKO DARBAS

173 Hudson St., N.Y.C.
(264) i

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI I
Patyrimas Nereikalingas

$30 Už 44 Valandas

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos 

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų

Kreipkitės Ištisą Savaitę
PIERCE LAUNDRY I

55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.)
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais ikl Freeman St.)
(263)

PAPRASTI DARBININKAI
IR PAGELBININKAI

GERA ALGA. DAUG VIRŠLAIKIŲ ?
Karinis darbas dabar. Pokarinė ateitis.

WILLIAMSBURG FIREPROOF 
PRODUCTS

86 QUAY ST., BROOKLYN (GREENPOTNf)
(263) 1

wMwIr
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šeštas puslapis Laisvė-—Liberty, Lithuanian Daily Antradienis, Lapkričio 7, 1944

Broli ir Sesuo Pilieti, Balsuok Šiandieną, Lapkričio 7-tą! Balsuok už Preziden
tą Rooseveltą, už Visuotiną Pergalę Demokratijos Ant Fašizmo ir už Pastovią 

Taiką, už Darbus ir Gerbūvį po Karo!
------------------------------------------------------------------------------------- 1--------------- B ---------------------------------------------------------------------------------------------- H------------------------------------------------------------------------------------------ -------------

Laisvės Koncerte Turėsime 
Tolini ų Svečiu

ir $1.50 (įskaitant taksus).
Vien tik šokiams 60c.

Koncerto pradžia 
pietų.

po

Kurį Kandidatą Mes 
Pasirinksime

tikisi atvyk-
Rauduvė ir

toli SVOČIŲ,

Naciai nekenčia Roosevelto, 
j ragina “išmesti” jį iš Washing- 
i tono. Japonai taip pat.

Dewey rėmėjai, kaip ponas 
' Tom
Steel

j jistus
Į prieš

Republic 
uni- 
irgi

ir tikėjusieji 
medalius irgi

gau- 
kal-

Buvęs laisvietis, dabar dil
bas karo industrijoj, Petras 
Baranauskas iš Bridgeport, 
Conn., rašo:

“Į Laisvės atlaidus ruošia
mės didelis pulkas lietuviškų 
‘bolševikųjau ir raudonas 
‘nektaizas’ pasirūpinę. Tik 
Dievulis žino, ar man pasiseks 
pribūti laiku, nes tą dieną 
įvyksta Jaunų Vyrų Draugys
tės mėnesinis susirinkimas — 
prasidės 2 vai.

“Vakar mes turėjome labai 
puikų vakarą. Gal liks kokia 
šimtinė Lietuvos nelaimingiems 
žmoneliams. . . ”

Iš Pittston, Pa., 
ti fotografė Lucy 
gal dar kai kas.

Bus net iš taip
kai iš Bostono. Tenykštė šau
nioji Harmonijos Grupė, kuri 
atvyksta dainuoti koncerte, ti
kisi, kad su ja atvyks jos ir 
Laisvės gerų patrijotų bosto- į 
niečių svečių.

Ir iš daugelio kitų vietų lau- į 
kiama svečių. Apie juos dau
giau išgirsime po rinkimų. | 
Šiuomi tik norime dar kartai 
įspėti, jog smarkiai perkami' 
koncerto bilietai. Jūsų pasirin- { 
kimas geriausių bilietų gali j 
praretėti, jeigu lauksite pasku-^ 
tin ės dienos.

Koncertas įvyks jau šį sek-1 
madienį, lapkričio 12-tą, Labor1 
Lyceum, 919 Willoughby Ave., 
Brooklyne. Bilietai 80c., $1.25 j

žmonės, didelė di-

Corp., kuris šaudė
Chicagoje ir Ohio, 

Rooseveltą.
Gavusieji

ti Smetonos 
ba tą patį.

Bet darbo 
džiuma darbo unijų, šaukia iš
naujo išrinkti Rooseveltą.

Pažvelgus į vienų ir kitų rė
mėjus, rodos, turėtų būti aiš- 

Iku, už katrą balsuoti.
Darbininkas.

Jūs tikriausia mylite demo
kratiją, — kitaip jūs nebūtu
mėte čia apsigyvenę. Jūs ne
norėtumėte iš čia išvažiuoti, 
nes jūs pamylėjote šią šalį. 
Pamylėjote dėl to, kad jinai 
suteikė jums progas geriau 
gyventi. O suteikė dėl to, kad 
ji yra demokratinė.

Tiesa, buvo atėję laikai, kad 
jūs galėjote “laisvai” numirti 
badu, arba gauti policijos 
buožės, jeigu sakėtės esą al
kani, norį darbo ar duonos. 
Bet tie dalykai dėjosi laike re
publikonų valdymo, tarpe 
1920-1933 metų. Sugrįžusi de
mokratija sugrąžino ir progas 
dirbti arba gauti nors šiokią 
tokią pagelbą.

Demokratija būtų suteikusi 
ir daugiau progų darbo žmo
gui, eiliniui gyventojui. Bet de- 
sėtkus gerų demokratijos pa
stangų nušlavė 
kongresmanai 
padedami 
tai 
tais, 
tas, 
čiai,

republikonai 
senatoriai, 
neužpelny- 

dem ekra
ne kas ki-

mokratiškus žmones į mūsų 
šalies Senatą-Kongresą ir į tū
lų valstijų 1 vyriausybę.

šiandieną demokratijai taip
gi gręsia pavojus, jeigu demo
kratijos mylėtojai pasiliktų 
namie nebalsavę arba balsuo
tų neapgalvotai. Todėl:

Balsuokite šiandieną! Bal
suokite už prezidentą Roose
veltą! Ir balsuokite už kitus 
demokratijai ir darbo žmo
nėms naudingus ar bent priim
tinus kandidatus! New Yorke 
balsuokite už visus esančius 
ant Amerikos Darbo Partijos 
(America^ Labor) tikieto, ku
ris randasi trečioje nuo vir
šaus eilėje C!

Kaip Pasirinkti Geriausius 
Kandidatus?

Visame krašte bus renkama 
431 asmuo vien tik į prezi
dentą, vice-prezidentą, sena
torius ir kongresmanus. Iš to 
jau aišku, kad negalima laik
raštyje visų vardų suminėti, 
nei galėtų kas juos atsiminti.

Prie to dar bus renkama 30 
valstijų gubernatoriai, dauge
lio valstijų seimeliams atsto-

ir
grupės

besivadinančiu
Dėl to kaltas
kai tik mes patys, pilie-
kurie nedalyvavimu bal

savimuose leidome nedemokra
tiškoms jėgoms pasiųsti nede-vai, teisėjai ir 1.1.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Ponas Užsimanė Lietu 
vius Suvaryti į
Hoovervilles

VAL ANDOS: 9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

HARMONIJOS GRUPE IS SO. BOSTON, MASS.

Paminėjimui 25 Metų Sukakties Kaip Laisvė 
yra Leidžiama Dienraščiu. 

♦ *

IŠTISA PROGRAMA:
HARMONIJOS GRUPĖ iš So. Boston, Mass.

Jų tarpe yra puikių talentų, gerai lavintų solistų. Jie duos 
gražų rinkinį lietuviškų dainų. Bus nepaprastai malonu juos 
išgirsti.

Brooklyno Aido Choras, vad. Aldonos Žilinskaitės, yra 
pasiruošęs naujom gražiom dainom.

HARRIET GRIFFITH, pagarsėjusi smuikininkė, gros 
smuiko solus.

BIRUTA RAMOŠKAITĖ, sopranas, pagarsėjusi operų ir 
radio dainininkė, dalyvaus programoje. Pastaraisiais 
metais ji daug yra atsiekusi aukštojo meno srityje.

BORIS BORODIN, bosas, plačiai žinomas koncertų dai
nininkas. Pirmu kartu dainuos lietuvių publikai.

RUSŲ ŠOKIKŲ GRUPE, šoks Sovietinių Respublikų šokius.

Laisvės Koncertas Įvyks

Sekmadienį, 12 d. Lapkričio
BROOKLYN LABOR LYCEUM

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.
Koncertas prasidės 3:30 vai. dieną.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI

PAVIDIS RADIO ORKESTRĄ ŠOKIAMS
Koncertui Įžanga 80c, $1.25 ir $1.50

Vien tik šokiams Jžanga 60c. (Valdžios taksai {skaityti)

gi

di-

Brooklynas — didelis mies
tas. Na, žinoma, ir lietuvių 
daug'gyvena. Bet lietuviškos 
radijo programos pasiliko tik 
pusvalandis savaitėje.

Pereitomis savaitėmis teko 
klausytis tos saldainių krautu
vės savininko programos. Iš 
jos supratau/’ kad jis sumanė 
pasipinigauti ir tris pusvalan
džius per tris savaites užlei
do republikonų kampanijai. 
Tas kendininkas teisinasi, būk 
pinigų negaunąs, bet kam 
čia akis monyti.

Taigi, tas jo pasielgimas 
bai papeiktinas. Sarmata ir
dėlė sarmata lietuviams piršti 
nelaimę. Mes visi jau žinome 
prezidentą Rooseveltą, jog jau 
ištarnavo tris terminus ir vis
ką gerai darė. O ką mes žino
me su republikonų. Mes dar 
nepamiršom republikonų Hoo- 
verio laikų. Reikėtų ne, tiktai 
mums patiems atsiminti, bet 
dar ir vaikams pasakyti. O jau 
taip greit kai kurie pamiršo ir 
kitiems jau pasakoja, jog bū-j 
siąs geras republikonas. Juk 
mes jo nežinome, gali būti! 
prastesnis ir už Hooverį. Tai
gi, ką paskui kaltintume, ži
noma, tokius parsidavėlius pir
miausia.

Didelė parsidavystė ir tų,1 
kurie įkalbėjo plokšteles. 
Klausaisi lietuviškos progra
mos. Pasigirsta balsas bobel- 
kos: Kodėl mano sūnaus nepa
leidžia iš vaisko namo? Na, 
o vyras atsako: —Rinkime ant 
prezidento republikoną, tai ji
sai greitai paleis.

Tai kurgi protas, kad galės 
paleisti, jog dar karas nėra 
užbaigtas? O vienok mes ga
lime suprasti, jog būdamas 
prezidėntu Rooseveltas karą 
greičiau pabaigtų.

žinoma, per tuos tris pus
valandžius priplepėjo tokių 
niekų, jog sarmata buvo ir 
klausyti. Mes tų žmonių turi
me nepamiršti už jų tokius at- 
sižymėjimus.

Mes labai gerai žinome pre
zidento Roosevelto darbus, čia 
pažymiu kelis, kaip social se
curity, senatvės pensija, pavė
lino unijas tverti, sutrumpino 
darbo valandas ir daug ko kito 
gero nuveikė, trumpame rašte 
negalima visko susakyti. Na, 
kokią priežastį galima rasti 
prieš prez. Rooseveltą?

Aš manau, jog žmogus bū
damas pilno proto tiktai gali

M tiriį

pagirti prezidentą, bet ne 
šmeižti. Kas jį šmeižia, tai 
šmeižia pats savę. O jeigu gi
ria nežinomą, tai reiškia — ji
sai pats nieko nežino.

Taigi, broliai ir seserys, pa
galvokite pirma, kad paskui 
nebūtų per vėlu. O kaip pa
galvosime, tada balsuosime už 
prez. Rooseveltą, nes tikrai ži
nome, kad neapsiriksime ne tik 
dėl savęs, bet ir dėl viso pa
saulio.

Nepamirškite septintos die
nos November, balsuokime už 
prez. Rooseveltą.

Použuolietis.

Pastarosiomis dienomis ga
vome daugelį protestu prieš 
minėtą kendininką. Pasipikti
nę žmonės ir dar stipresnių 
minčių prieš ji pareiškė asme
niškai, telefonu ir raštu. Visų 
nėra galimybės paskelbti. Šis 
raštas maždaug atsako dauge
lio protestavusių išreikštoms 
nuomonėms. Red.

SOfkSL ACEI Vokiečiai 
° Kitą KI u.n«ow _________miohiie

HOW OHH 9 Ą.M. Matyk, Kaip 
i Kuria 

Karą
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New Yorko Mieste Lengva 
Pasirinkti

Vienų tik New Yorko mies
to kandidatų įvairioms vie
toms, nuo įvairių partijų, pri- 
skaitėme 337. Viename tik 
Kings apskrityje, Brooklyne, 
yra 132 kandidatai, o rinksi
me 48,

Balsavimų būdelėje laiko 
yra duota 3 minutės.

Iš to jau aišku, kad iš 132 
vardų nespėtumėt išsirinkti 48 
turimus išrinkti asmenis, net 
jei ir atmintinai žinotumėt jų 
vardus.

Kaip tada išsirinkti geriau
sius ?

Balsuokite Darbo Partijos 
(American Labor) tikietu ei
lėje C (iš kairės į dešinę) ant 
balsavimo mašinos.

Darbo Partija, su darbo uni
jų pritarimu parinko tinka
miausius kandidatus be skirtu
mo partijos ir juos remia, už
dėjo ir ant savo baloto. Dar
bo Partijos sąrašuose yra de
mokratų, yra ir republikonų, 
taipgi yra nepriklausančių jo
kiai partijai, bet gerų piliečių, 

j vertų išrinkti.

I

LDS 1-mos Kuopos Na
riai Darbavosi už 

Rooseveltą
Susirinkimas įvyko lapkričio 

2-rą, Laisvės svetainėje. Narių 
daug ateina, pasimoka ir išei
na. Tas šį vakarą pateisinama- 
ma. Nariai pamatė, kad yra 
Brooklyno progresyvių organi
zacijų išleista daug lietuviškų 
lapelių, kalbančių už iš naujo 
išrinkimą Roosevelto preziden- 

1 tu. Tad nelaukę susirinkimo 
užbaigos leidosi dalinti tų la
pelių. LDS 1-mos kuopos na
riai daug jų išplatino.
Korespondento Nuomonė Apie> 

Balsavimus Lapkričio 7-tą 
Broliai ir sesės! Mes negali

me pamiršti Hooverio laikų, 
kada patiltėse ir priemiesčių 
šiukšlynuose dygo iš blėtų ir 
lentgalių suramstytos sodybos, 
vadinamos Hooverio kaimais 
(Hoovervillėmis). žmonės iš- 

i mesti iš namų gulėdavo gat
vėse po kelias savaites. Aš 
manau, kad jūs, newyorkie- 
čiai, irgi matėte tokių vaizdų. 
Aš tuomet gyvenau Chicago, 
111., ir gana tokių vaizdų ma
čiau. Tie patys žmonės, kurie 
sutvėrė! tas Hoovervilles, da
bar remia Dewey.

Tai, kad nematyti daugiau 
tokių vaizdų ir badaujančių 
eilėse nestovėti, lapkričio 7 d. 
balsuokime už Franklin D. 
Rooseveltą ir kitus preziden
to rėmėjus kandidatus.

Valdybos raportas priimtas 
be diskusijų.

Laiškas nuo Nacionalio 
Amerikos Moterų Komiteto 
kvietė į konferenciją, įvyk
siančią lapkričio 18-tą, Com
modore viešbutyje, New Yor
ko mieste. Pradžia 10:30 ry
to. Tikslas: draugiškumo Ame
rikos su Sovietų Sąjunga. De
legate išrinkta S. Petkienė.

(Bus daugiau)

Rinkimų Dienai Būtinos 
Žinios

New Yorko mieste ir vals
tijoj balsavimo valandos an
tradienį, lapkričio 7-tą, bus 
nuo 6 ryto iki 9 vakaro.

Pribuvęs eilėn ne vėliau 9 
vakaro jūs turite teisę balsuo
ti, nežiūrint, kada daeisite 
prie mašinos.

Balsavimų būdukėje turite 
3 minutes laiko.

Pagreitinimui balsavimo ir 
sustiprinimui darbo žmonių 
balso balsuokite už preziden
tą ir visus kandidatus eilėje C. 
Tai Darbo Partijos (American 
Labor) eilė.

Nuspauskite žemyn ranke- 
nukes visoje toje eilėje ir pa
likite nuspaustas. Eiles eina ne 
iš viršaus žemyn, bet iš vieno 
šono į kitą.

Jeigu padarėte klaidą, nu
spaudei rankenukę ne toj ei
lėj, galite pataisyti, atstumda
mi rankenukę atgal į viršų. 
Balsai yra užregistruojami tik
tai pajudinus užlaidą išeiti iš 
balsavimo būdukės. Tada ir 
rankenukės atšoka į viršų, tar
si būtų nebalsuota. Niekas ne
gali žinoti, už ką jūs balsavo
te.

Balsuojate toje vietoje, kur 
užsiregistravote, šiemet buvo 
perdalinti balsavimų distriktai. 
To daugelis žmonių nežinojo 
ir dėl to užsiregistravo ne sa
vo distrikte. Jeigu nuėjus bal
suoti jums pasakytų, kad ten 
ne jūsų distriktas, prašykite 
Darbo Partijos balsų saugoto
jo patarimo, kur eiti persire
gistruoti ir balsuoti. Jūs tam 
turite teisę.

Jeigu Trukdytų Nuo 
Balsavimo

Republikonai nori, kad kuo 
mažiausia žmonių tegalėtų 
balsuoti. Dėl to vienur kitur 
gal priekabiaus, kad atbau- 
ginti nuo balsavimų ar bent 
suvėluoti balsuotoją. Kovoki
te gražiai, bet neatlaidžiai už

teisę balsuoti.
Jeigu jums sakytų, kad jūs 

negalite balsuoti dėl kokio ne
aiškumo registracijoj, reika
laukite “challenge affidavit” 
formos ir ją pasirašęs ir atida
vęs vėl stokite eilėn. Toje for
moje jūs paliudijate, kad jūs 
davėt tikras informacijas re
gistracijoj. Po pasirašymo tos 
formos jie turi leisti jus bal
suoti, o jei kas neaišku re
gistracijoj, tą galės išsiaiškin
ti po rinkimų.

Iškilus Neaiškumams Ar 
Nesusipratimui

Klauskite patarimų savo ap
skričio Darbo Partijos raštinė
je :

Telefonai: Brooklyne — TR. 
5-0070, Bronx — JE. 8-6632, 
Queens JA. 6-4580, New Yor
ke — MU. 3-3998.

New Yorko miestas turi 3,- 
601,662 registruotus balsuoto
jus civilinius ir tikimasi 400,- 
000 kariškių balsų.

Brooklynas šią savaitę pra
turtėjo dviem setais trijukių 
mergaičių. Viena grupė gimė 
Israel Zion, o kita Jewish li
goninėse.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 
lapkr. 8 d., 8 v. v. Lietuvių Nepri- 
gulmingo Kliubo Name, 269 Front 
St. Visi nariai būkite laiku.

(262-263)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts. 
BROOKLYN. N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIA1 
S .. ....................................................

BROOKLYN

: LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA j

i SALES dčl Balių, Koncertų, Banketų.
b Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 

vteičius su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

j Kautos Prieinamos ]
949-959 Willoughby Ave.

į! TeL STagg 2-3842 j;

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoi. unija iapoj 
Telef.: GR. 7-7553

, 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL,’Direktoriai

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
{vairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.□

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuo
se turi Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. > BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

i

IzE'RBTAiANfl
J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS a

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

Vietos ir impor
tuotos degtinės it 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dienų 
iki vėlai.

426 SO. 5th STREET BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. TeL EVergreen 4-9508




